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Willie houdt van oranje ceviche 

Corvina | mandarijn | zoete aardappel | goud bes | koriander | 

passievrucht 

 

 

Oranje boven 

kabeljauw | bisque | aji amarillo | quinua | gamba’s | asperges 

 

 

Maxima’s en Willem’s guilty pleasure 

Dulce de leche | choco | hazelnoot | sinaasappel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het oranje menu 

 

We zijn gewend om elk jaar een week voor koningsdag overal de 

oranje kleur te zien. Plannen maken met vrienden en familie om vanaf 

’s morgens vroeg al door de grachten te lopen met een pilsje in de 

hand. Met duizenden blije mensen die bij elkaar horen en het enige 

doel is om samen te vieren en samen te genieten van een mooie dag.  

Mijn eerste koningsdag was geniaal. We hadden de nacht ervoor met 

een groep vrienden door de stad gelopen totdat we helemaal kapot 

waren. Dus we bleven bij Janskerkhof hangen en sprongen en zongen 

de hele nacht. De dag van koningsdag werden we wakker met een 

lichte kater en na een snelle douche en een snel ontbijt was het weer 

tijd om naar buiten te gaan en natuurlijk tijd voor bier. Ik had een oranje 

onesie aan met een Peruaanse vlag op mijn hoofd. Ik vond het ook 

lekker dat het op deze dag niet zo veel uit maakte hoe je eruit zag. Ik 

was heel verrast om het hele land oranje te zien en dat iedere plek vol 

met blije mensen was. Op de pleinen grote festivals, de 

samenhorigheid, het gevoel dat het leven een groot feest is. Ik mis dit 

enorm, net zoals jullie, denk ik. Ik hoop dat dit het laatste jaar is dat we 

zoveel beperkingen hebben en we volgend jaar weer met elkaar door 

de straten van Utrecht kunnen lopen en kunnen proosten op het leven. 

Maar als je toch nog een feestje wilt bouwen thuis, met een wijntje of 

een pilsje in de hand, dan heb ik een oranje menu voor je!  

We beginnen met een oranje ceviche van corvina, mandarijnen en 

passievrucht tijgermelk, de prachtige goud bes, koriander, zoete 

aardappel en natuurlijk een pepertje erbij, want: No Pepper No Lekker! 

Lekkere frisse smaken bij elkaar om te beginnen. Vooral ook met een 

knipoog naar het weer, want elk jaar is het anders. Ik heb mee gemaakt 

dat ik het ene jaar in mijn shirt en korte broek liep en het andere jaar 

met winterjas, of de hele dag met een poncho, vanwege zo veel regen. 

Maar het maakt niks uit op zo een dag!  

Daarna gaan we naar het hoofdgerecht met natuurlijk het witte goud 

van Nederland. Heerlijke asperges in een oranje saus. Een saus op 

basis van bisque en het vocht van de asperges. Gebakken vis, 

gamba’s, quinua. Een topppppp gerecht. En natuurlijk oranje! 



Als laatste de guilty pleasure van koningin Maxima en koning Willem 

Alexander. Maxima is gek op dulce de leche en ik snap haar, want in 

Peru gebruiken we ook veel dulce de leche (wij noemen het ‘manjar 

blanco’) in gebak. Zelf vind ik dat het lekkerst op een pannenkoek met 

banaan en aardbei, maar ik ga voor dit menu de dulce de leche 

combineren met de guilty pleasure van Willem: Hazelnootijs!  Helaas is 

het bij een afhaalmenu heel moeilijk om ijs te serveren, dus wordt het 

een crème van hazelnoot (ook heerlijk!). Daarbij krijg je een crumble 

en sinaasappel voor de frisheid en natuurlijk de oranje kleur.  

 

 


