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Beste, 

 

Allereerst vriendelijk bedankt voor Uw interesse in ons Restaurant Grandcafé Willem!  

 

Op de volgende bladzijde zijn alle mogelijkheden weergegeven die wij als Grandcafé Willem aan kunnen bieden. 

Dit betekent  niet dat we niet open staan voor allerlei andere uitdagingen. 

Dus op het moment dat wij Uw interesse hebben,  en U heeft nog niet de juiste keuze gezien? Mail dit en we gaan ons 

best doen aan deze wens te voldoen!  

 

Ook binnen de mogelijkheden hieronder aangegeven proberen we vraag en aanbod heel persoonlijk te maken dus elke 

bijeenkomst is uniek…. 

 

De gemiddelde drankprijs is bedoeld om een indicatie te geven voor de totaalprijs.  

 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunt U contact opnemen met Danny Vermuë. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Managementteam Willem 
Danny Vermuë en Ronny Menheere 
0610615007 
d.vermue@philadelphia.nl 
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Prijslijst 

Aankomst met koffie met gebak  

Koffie/thee  € 1,80 € 

Slagroomsoesjes 2 per persoon € 0,80 € 

Gebak van het Huis  € 2,25 € 

Zeeuwse Bolus  € 1,50 €  

Petit Four  € 2,80 €    

Gesorteerd gebak  € 3,00 € 

 

Hapjes op tafel 

Zout gebak  € 0.50 p.p. €    

Hapjes klein  

1x worst/kaas,1x 

bladerdeeghapjes van het 

huis, 1 x bitterbal 

 € 3.25 p.p. €  

Hapjes luxe 

1x worst/kaas,  

2x stokbrood 

zalm/brie/paté,  

1x bladerdeeghapje, 

1 x bitterbal 

 € 5.25 p.p. €  

 

High tea, mogelijk vanaf 10 personen 

Allerlei zoete en hartige 

hapjes zoals Browning, 

slagroomsoesje, 

vruchtenspiesjes met 

chocolade etc.  

Quiche, sandwiches, spiesje 

van mozzarella tomaat en 

komkommer….. 

Met onbeperkt koffie en thee 

 € 15,95 p.p. €    

 

 

 

 



 

 
Grandcafé Willem 2013 

GRANDCAFÉ WILLEM 

Lunchmogelijkheden 

Speciale lunch: 

Plateautje Willem 

Koffiekopje tomatensoep 

of soep van de dag 

Twee boerenboterhammen 

Bruin of wit 

Gesneden ham en kaas 

Huzarensalade/roereitje 

Kroketje met grove 

mosterd  

 € 9,25 € 

    

Groepslunch koffietafel 

Te reserveren vanaf 8 

personen: 

Tomatensoep of soep van 

de dag 

Bruin, wit of rozijnbrood 

Twee soorten kaas, 

gesneden 

Twee soorten vleeswaren 

Kroketje met grove 

mosterd 

Huzarensalade 

Diverse fruitsoorten 

Melk, thee, koffie of 

sinaasappelsap 

 €13,00 € 

Huisgemaakte 

tomatensoep of soep van 

de dag 

 €2,50  

Boerenboterham bruin of 

wit met: 

-kaas 

-ham 

-kroket 

-frikandel 

  

 

€2,50 

€2,50 

€3,75 

€3,75 
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Uitsmijters met wit of 

bruin brood: 

Uitsmijter ham/kaas 

2 boterhammen met 2 

eieren 

3 boterhammen met 3 

eieren 

 

 

 

€5,50 

 

€6,50 

Tosti boerenbrood bruin 

of wit 

-tosti ham/kaas/ketchup 

-tosti ham/kaas/gebakken 

eitje/ketchup 

  

 

€4,00 

€4,75 

 

Salades: 

Maaltijdsalade met toast, 

Geitenkaas, krokant spek 

en honingmosterd dressing 

Maaltijdsalade caprese, 

tomaat, mozzarella, pesto 

en bruschetta 

  

 

€6,25 

 

 

 

€6,00 

 

Specials  

Turkse bol gezond 

Libanees brood uit de oven 

met o.a. tonijn, tomaat en 

kaas 

Tapas plank ‘Alexia’, 

Flatbread met lekkere 

smeersels, olijfjes, 

amandels en augurk 

  

€4,50 

 

€5,25 

 

 

 

€6,25 

 

 

Kindermenu: 

Frietjes met  

-frikandel 

-kroket 

-kaassouffle 

Met mayonaise en 

appelmoes 

  

 

€5,25 
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Cornetto                   

 

Raket 

 

Kinderijsbeker (om mee 

naar huis te nemen, gevuld 

met vanille roomijs en 

slagroom) 

 €1,50 

 

€1,25 

 

€3,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driegangen menu zoals ons weekmenu, compleet voor €15,00, ook los te bestellen 

Tomatensoep of soep naar 

keuze 

 € 2,50 € 

Vlees of vis naar keuze van 

het week menu. 

Bijvoorbeeld: een 

varkenshaasje of gebakken 

zalm met salade en verse 

frites 

 € 10,50 € 

Dessert van de Chef  € 2,50 € 
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Groot Buffet 

Voorgerecht 

Tomatensoep of soep naar 

keuze 

  € 

Koud buffet 

Spiegel met vissalade o.a. 

gerookte zalm, Hollandse 

garnaaltjes en gerookte paling 

etc. 

Spiegel met vleessalade o.a. 

paté, Serranoham, eitje etc. 

Stokbrood met kruidenboter 

 € 24,95, inclusief soep en 

dessert 

€ 

Warm buffet 

Varkenshaasmedaillons in 

champignonroomsaus en 

Zalmmedaillons van de grill 

met verse frites 

Kruidige rijst of gebakken 

aardappelen (keuze) 

Gemengde verse groenten 

Rauwkostsalade 

 --,--  

Dessert van de Chef   € 

 

 

 

Dranken 

Koffie   € 1.80  

Thee  € 1.80  

Coca Cola, Coca Cola light, 

Sisi,  

 € 2.00  

Tonic, cassis,  ice tea, bitter 

lemon 7 up, 

 € 2.10  

Spa rood, Spa blauw  € 2.00  

Heineken bier  € 2.10  

Rode / Witte huiswijn  € 2.65  

Gemiddelde consumptieprijs  drankjes á € 2.25 €  
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