Tosti Geitenkaas

				

Vegetarisch | truffelhoning | avocado | gemarineerde tomaat

8,00

Kroketten met Brood				

8,00

Tuna Melt					

8,50

Uitsmijter					

8,50

Crispy Chicken					

9,50

Loaded Fries					

10,50

Rundvlees kroketten | mosterd | brood

Panini | pikante tonijnsalade | cheddar | lente ui
Drie gebakken eieren | ham | kaas | brood
Naanbrood | pikante dip

Frites | runder ribeye | anticucho mayonaise | lente ui

Clubsandwich					
Pulled chicken | eiersalade | tomaat
komkommer | cheddar

12,00

12,50

Willaerts Lunch ‘uit de wei’			

12,50

Rundvlees kroket | ribeye | tomatensoep | toast

18,50

Hamburger					

15,50

Steak Tartaar 		

23,

50

Rauwe biefstuk | kappertjes | ui | eidooier | frites

Lunch to Share keuze uit vijf verschillende gerechtjes:
Carpaccio | zalm sashimi | tonijn tataki | kipsaté
bavette | steak tartaar | crispy chicken | broodbol
gamba’s | pekingduck springrolls | calamaris

Nachos uit de oven

			

Guacamole | jalapeño | crème fraîche
cheddar | tomaten salsa

Borrel saté 				
Kippendijen | satésaus | krokante uitjes

Kaasplank

Versier zelf je pannenkoek

			

Frikandel & IJsje			
Appelmoes | frites | mayonaise

49,50

Sashimi 				

vanaf 14,50

Sashimi & Tataki Mixed Up 			

19,50

Proud to be Vout 			

99,50

Bitterballen 				

7,00

Frikandel Speciaal 			

8,00

Garnalen Kroketjes 			

8,50

Chorizo Kroketjes 			

8,50

Brood en Olijven

9,50

Rundvlees | mosterd

Mini frikandellen | curry | mayonaise | uitjes
Cocktailsaus
Pikant | aioli

8,50
8,

50

Fish & Chips Junior & IJsje		

12,00

Kogelbiefstuk & IJsje			

15,

Gefrituurde visfilet | frites | mayonaise

Biefstuk 100gr | kruidenboter | groenten

Zalmfilet & IJsje				

Gebakken zalmfilet | remouladesaus | groenten

9,50
13,50 p.p.

			

Ambachtelijk brood van Menno | twee smeersels
gemarineerde olijven

Pannenkoek & IJsje

9,50

				

Plateau sashimi & tataki | Moët & Chandon Ice

Vis Palet					

Brioche brood | cheddar | uiencompote | jalapeño
tomaat | rucola | truffelmayonaise

8,00

				

Zalm | tonijn | beef | sesam | teriyaki mayonaise

13,50

Zalm | paling | Hollandse garnalen | tramezzini toast

Crudité

Keuze uit: Zalm | tonijn | mix

Willaerts Lunch ‘uit de zee’			

Garnalen kroket | gerookte zalm | kreeftensoep | toast

7,50

Selectie van de kazen van “ De Vershoek”

Pistolet Carpaccio				

49,50

Calamaris 				

Mix van rauwkost | roquefort dip

12,50

Rundercarpaccio | Parmezaanse kaas | rucola

Keuze uit vijf verschillende gerechtjes:
Carpaccio | zalm sashimi | tonijn tataki | kipsaté | bavette
steak tartaar | crispy chicken | calamaris | gamba’s
pekingduckspring rolls

Gefrituurde inktvisringen | aioli

Hartige Pannenkoekjes				
Zalm | avocado | ei | citroen crème | zoetzure komkommer

Borrelplank Willaerts 			

00

15,00

Pekingduck Springrolls 			

9,00

Chicken Bites 				

9,50

Ebi Tempura 				

11,50

Bittergarnituur 				

12,50

Vegetarisch Bittergarnituur

		
Mix van vegetarische snacks | crudité | sauzen

12,50

Snackplank 				

24,50

Loempia met eend | hoisin saus
Pikante dip

Gefrituurde garnalen | sweet chilisaus
Mix van gefrituurde snacks | sauzen

Broodbol | bittergarnituur | olijven | crispy chicken

In de 17e eeuw zette meesterschilder Adam Willaerts zijn schildersezel
aan de oevers van de Noord en de Merwede. Hij liet zich inspireren door
de levendigheid van de schepen op de rivier, gezien tegen het silhouet
van Dordrecht. In olieverf heeft hij, in opdracht van het stadsbestuur van
Dordrecht, vanaf dit punt, een karakteristieke gezicht uit onze Gouden
Eeuw weten te vereeuwigen.
Wij hopen op deze plek u te inspireren met een prachtig uitzicht, een
toegankelijke keuken en gastvrije bediening. Een plek om te genieten.
Een rustpunt in drukke tijden of een goede reden voor een feest. Ons
ruime en deels overdekte terras geeft van vroeg in het voorjaar tot laat
in het najaar comfort. Een ideale plek voor een goed glas wijn, heerlijke
bites, lunch of diner.
Dit schilderij en het hedendaagse gezicht op Dordrecht, zijn de
ingrediënten van ons beeldmerk, waarin heden en verleden naadloos in
elkaar overvloeien. Een eerbetoon aan Adam Willaerts.

Broodbol

					

5,50

					

11,50

Ambachtelijk brood van Menno | twee smeersels

Taco’s

Vegetarisch | wafel van biet | tartaar van rode biet
crème van geitenkaas | aceto

Vegan Trio

				

Groente loempia | couscoussalade | tomatensoep

11,50


Carpaccio					

12,50

Gamba’s Pil Pil					

13,50

Ossenhaas | truffeldressing | Parmezaanse kaas
pijnboompitten | rucola
Knoflookolie | rode peper | bosui

Starters to Share vanaf 2 personen
Selectie van voorgerechten | klein soepje
Steak Tartaar 		

Rauwe biefstuk | kappertjes | ui | eidooier

Coquilles					
Vadouvan | mangochutney | macadamia

Vis Palet					
Zalm | paling | Hollandse garnalen | tramezzini toast

Salad Bowl

stel je salade zelf samen
Gemengde basis salade | tomaat | komkommer | ui
frisse vinaigrette | frites
Keuze uit:
avocado & ei
2,50
geitenkaas & noten 5,00

gamba’s 		
gerookte ribeye

9,50

6,00
7,50

15,50
18,50

Salade Carpaccio 			

Maaltijd salade | Parmezaansekaas | rundercarpaccio
truffelmayonaise | pijnboompitten | frites

Salade Carpaccio met gamba’s		

Maaltijd salade | Parmezaansekaas | rundercarpaccio
truffelmayonaise | pijnboompitten | frites

Caesar Salade 				

Maaltijd salade | gegrilde kip | Parmezaanse kaas
Ceasardressing | croutons | frites

Soep met Ballen

				

6,50

Chef’s Special					

7,50

Tomatensoep | basilicumroom | vega mogelijk
Seizoenssoep

Caesar Salade met extra gamba’s

Maaltijd salade | gegrilde kip | Parmezaanse kaas
Ceasardressing | croutons | frites

Caesar Salade met extra gegrilde tonijn
Maaltijd salade | gegrilde kip | Parmezaanse kaas
Ceasardressing | croutons | frites

Bisque d’Homard				

10,50

Zalm Sashimi					

14,50

Tonijn Sashimi 					

15,50

Zalm & Tonijn Sashimi 				

17,50

Zalm Tataki 					

15,50

Beef Tataki 					

15,50

Groene Curry

Tonijn Tataki 					

16,50

Saté Soja

Sashimi & Tataki Mixed Up 			

19,50

Rooie Taakoos

Kreeftensoep | garnalen | cognacroom

Wasabi | gember | soja | wakame
Wasabi | gember | soja | wakame
Wasabi | gember | soja | wakame
Sesam | teriyaki mayonaise
Sesam | ponzudressing

Sesam | wasabi mayonaise

Zalm | tonijn | beef | sesam | teriyaki mayonaise

Poke Bowl

Sushirijst | wakame | rettich | edamame
vegan mayonaise | avocado

Couscous Salade

		

Couscous | avocado | pijnboompitten | tomaat | bosui
rucola | vegan citroenmayonaise

Knolselderij Risotto

		

Vegan | knolselderij | verse kruiden

			

Vegan | couscous | cashew noten | bimi

				

Vegan | gemarineerde soja | atjar | cassave | pindasaus | frites

			

Vegetarisch | wafels van biet | tartaar van rode biet
aceto | geitenkaas

Sliptong					

21,50

Tonijn van de grill				

24,50

Kipsaté						

17,50

Groentespaghetti | wasabimayonaise | sesamkletskop | frites

6,00
2,00

15,00 p.p.
15,00

21,50

Citroen | remouladesaus | frites

stel je poke bowl zelf samen
12,
Sushirijst | wakame | rettich | edamame | Japanse mayonaise
tonijn		
avocado		

Zalm teriyaki					
Gebrande zalm | lauwwarm | courgette | bimi | noodles

50

5,00
4,00

18,50

Gefrituurde visfilet | remouladesaus | frites

Poke Bowl
Keuze uit:
zalm 		
garnalen		

Fish & Chips					

15,00

Kippendij filet | pindasaus | gefrituurde ui | atjar
seroendeng | kroepoek | frites

Varkenshaas



18,00

Groenten | champignonroomsaus | frites
21,00

14,50

Kogelbiefstuk					

20,50

Slow Cooked Shortrib				

21,50

Steak Tartaar			

23,50

Tournedos				

26,50

Tournedos Rossini				

29,50

Runderbavette					

25,50

Pepersaus | groenten | frites

Geglaceerde wortels | bosui | rode wijnjus | frites
Rauwe biefstuk | kappertjes | ui | eidooier | frites

20,50

20,50

Madeira jus | aardappelgratin

Eendenlever | Madeira jus | aardappelgratin
Gepofte paprika | BBQ saus | frites

12,50

Grand Dessert vanaf 2

personen		
Proeverij van desserts | chef’s choice

7,50 p.p.

Dame Blanche

7,50

Red Velvet

7,50

15,50

Crème Brûlée

7,50

15,50

Tosti van Spekkoek 			

8,50

17,50

Coupe Romanoff 			

9,50

Churro’s Propia Cocina			

9,50

14,50

Straciatella ijs | warme chocolade | slagroom
Red velvet taart | witte chocolade ijs | slagroom

17,50

Custard crème | gebrande suiker
Spekkoek | kersenchutney | yoghurtamarenenijs
Vanille ijs | vodka | room | aardbeien | 18+

Chocolade | pistache | vijgen chutney | huisgemaakt

Kaasplank 				
Selectie van de kazen van “ De Vershoek”

13,50 p.p.

