LUNCH
Vanaf 11:00 uur - 16:00 uur

Broodje Carpaccio
Focaccia, ossenhaas, Parmezaanse kaas,
truffelmayonaise, pittenmix en rucola
€14,50

Broodje Zalm
Focaccia, gerookte zalm, avocado smash,
kappertjes, rode ui en Romaine sla
€15,50

Beef Sandwich
Gegrild vloerbrood met runder pastrami,
zuurkool, gesmolten kaas en Thousand
Island dressing
€13,50

12-Uurtje
Mini-uitsmijter, tomatensoep, broodje
kroket

Panini Ham Kaas
Panini ham en kaas
€8,00

Panini Tuna Melt
Panini met tonijn en kaas
€8,50

Caesar Salade
Gegrilde kip, Romaine sla,
knoflookcroutons, Caesardressing,
Parmezaanse kaas, bacon en ei
€16,50

Panzanella Salade
Mozzarella, gepofte cherrytomaatjes,
pesto, knoflookcroutons, gemengde
salade en pittenmix
€16,50

€15,50

Pancakes

Tomatensoep

Amerikaanse pannenkoekjes met vers
fruit en karamelstroop

Pittige tomatensoep geserveerd met
tortilla chips, crème fraîche en rode ui
€7,50

Kroketten Op Brood
2 kroketten op wit of bruin brood
geserveerd met mosterd.
€11,50

€9,00

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Vanaf 17:00 uur

Vanaf 11:00 uur

Plukbrood

Willy Burger

Breekbrood pesto met aioli, kruidenboter
en tapenade

Beefburger met gebakken uien, augurk,
bacon, kaas en Willy saus op een brioche
bun geserveerd met frites

€8,50

Carpaccio
Ossenhaas, Parmezaanse kaas,
truffelmayonaise, pittenmix en rucola
€15,50

Gamba's
Gamba's gebakken in knoflookboter
geserveerd met plukbrood
€18,50

Caesar Salade
Gegrilde kip, Romaine sla,
knoflookcroutons, Caesardressing,
Parmezaanse kaas, bacon en ei
€16,50

€16,50

Veggie Burger
Avocadoburger met gebakken ui, bosui,
kaas en BBQ-saus geserveerd met frites
€15,50

Loaded Fries Bali
Frites met kip in satésaus, seroendeng,
kroepoek, gefrituurde uitjes en sriracha
mayonaise
€9,50

Loaded Fries Ribs
Frites met crispy ribs in BBQ-saus, bosui
en knoflookmayonaise
€10,50

Panzanella Salade

Downtown Hotdog

Mozzarella, gepofte cherrytomaatjes,
pesto, knoflookcroutons, gemengde
salade en pittenmix

In spek gewikkelde hotdog met gegrilde
uien, jalapeños, paprika, mosterd,
ketchup, mayonaise en nacho's

€16,50

€9,50

Kansas City Hotdog
Hotdog met zuurkool, gruyère, mosterd
en nacho's
€8,50

Virginia Hotdog
Hotdog met sriracha saus, koolsalade,
gefrituurde uitjes, mosterd, mais en
nacho's
€9,00

Vanaf 17:00 uur

Meat Special
Elke week hebben wij een nieuwe Meat
Special. Ons personeel informeert u hier
graag over.

Fish Special
Elke week hebben wij een nieuwe Fish
Special. Ons personeel informeert u hier
graag over.

Sticky Ribs
Spare ribs met huisgemaakte BBQ-saus
geserveerd met frites

KIDS

Vanaf 11:00 uur

€21,50

Kids Nugget

Saté

Kipnuggets, frites, mayonaise en
appelmoes

Kipsaté met satésaus, gefrituurde uitjes,
seroendeng en kroepoek geserveerd met
frites
€18,50

€8,00

Kids Frikandel
Frikandel, frites, mayonaise en appelmoes
€8,00

Kids Kroket
Kroket, frites, mayonaise en appelmoes
€8,00

Kids Spare Ribs
Spare ribs, frites, mayonaise en appelmoes
€8,50

Kids Hotdog
Broodje hotdog met mayonaise en
ketchup
€8,00

PIZZA

Vanaf 17:00 uur

Margherita
Tomatensaus, mozzarella en Italiaanse
kruiden
€11,00

Pepperoni
Tomatensaus, salami, mozzarella, rode ui
en oregano
€12,00

4 Formaggi
Provolone, Parmezaanse kaas, mozzarella
en Gruyère
€13,00

Americana
Tomaten-gehaktsaus, pepperoni worst,
mozzarella, oregano en jalapeño

PASTA

Vanaf 17:00 uur

Super Creamy
Mac & Cheese
Oven macaronischotel met kaassaus,
ham, gruyère en cheddar
€13,50

€14,50

Spaghetti Bolognese
Tomaten-gehaktsaus, spaghetti en
Parmezaanse kaas
€13,50

SHAKES & SOFTIJS
Oreo Upside Down
Chocolade milkshake met oreo koekjes,
karamel drizzle, slagroom en
chocoladesaus
€8,50

Pink Freak
Aardbeien milkshake met roze donut,
slagroom, aardbeiensaus, discodip en
verse aardbeien
€8,75

Crazy M&M Freak
Vanille milkshake met M&Ms, chocolade
donut, slagroom, marshmallows en noten
sprinkles
€9,00

Softijs
Naast onze shakes hebben wij ook
heerlijk softijs met verschillende soorten
sprinkles. Ons personeel informeert je
hier graag over!

BORREL
All day

Plukbrood

Bitterballen

Breekbrood pesto met aioli, kruidenboter
en tapenade

8 stuks
Bourgondische bitterballen

€8,50

€8,50

Bittergarnituur

Nacho's

12 stuks
Vlammetjes, kaasstengels, bitterballen en
mini frikandellen

Nacho's met cheddar, guacamole, crème
fraîche, tomatensalsa, spekjes en pittige
krokante kip

€14,50

€12,50

BEACH BUNGALOWS WILLY ZUID
Benieuwd naar onze beach bungalows? Neem een kijkje op onze website
www.strandhuisjeswillyzuid.nl of mail ons via info@willyzuid.nl
We vertellen u graag alles over onze prachtige vakantiehuisjes.

