Soepen (van 12 tot 16 uur, en vanaf 17 uur te bestellen)
Dahl van rode linzen geserveerd met naanbrood

€ 5,50

Soup factory
€ 5,50

wisselende winterse soep

Salades (van 12 tot 16 uur, en vanaf 17 uur te bestellen)
De basis van alle salades bestaat uit mesclun, ui, tomaat, olijven,
komkommer en pittenmix, geserveerd met brood.

Salade biefstukpuntjes

€ 12,50

met taugé, bosui, pistachenoten, prei, rode peper en een Japanse dressing

Salade van pittige kip

€ 12,50

met taugé, bosui, prei, sjalot, rode peper, komkommer, tomaat, olijven, ui, mesclun
en een Japanse dressing

Salade gegratineerde geitenkaas

€ 12,50

met hazelnoten, Parmezaanse kaas, mesclun, tomaat, komkommer, rode ui, olijven
en een honing-mosterd dressing

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Voorgerechten (van 12 tot 16 uur, en vanaf 17 uur te bestellen)
Rundercarpaccio

€ 11,50

met mesclun, olijven, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en een pesto dressing

Maki sushi met zalm en avocado

€ 11,50

Quinoa salade

€ 7,50

met bataat, avocado en feta

Wet ’n Wild starter vanaf 2 personen (prijs per persoon)

€ 12,50

samenstelling van verschillende alternatieve voorgerechten

Gerookte eendenborst

€ 8,25

met een salade van witlof, shiitake, taugé en hoisin dressing

Kindergerechten (van 12 tot 16 uur, en vanaf 17 uur te bestellen)
Voor kinderen t/m 12 jaar

Kindermenu

€ 7,50

friet, tomaat, komkommer en een snack naar keuze

Spaghetti Bolognese

€ 7,50

Biefstukpuntjes

€ 9,50

met friet, tomaat en komkommer

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Hoofdgerechten (vanaf 17 uur te bestellen)
Kipsaté

€ 14,50

met kroepoek, salade, atjar en seroendeng, geserveerd met friet

XXL Hamburger

€ 16,00

met spek, ui, kaas, augurk, champignons, tomaat, komkommer, sla, mayonaise
en barbecuesaus, geserveerd met friet

Hollandse kogelbiefstuk

€ 18,50

met ui, spek, champignons, haricots verts en een rode wijn saus

The Wet wisselende vis special van de chef-kok

€ 18,50

The Wild; wisselende vlees special van de chef-kok

€ 18,50

Gebakken zeebaarsfilet

€ 18,50

met risotto van rode biet en een saus van saffraan

Bospaddestoelen Risotto

€ 14,50

met truffel

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Desserts van 12 tot 16 uur, en vanaf 17 uur te bestellen)
Huisgemaakte suikerwafel

€ 7,75

met Amarenen roomijs en warme kersen

Chocolade Fondant

€ 6,50

met gezouten karamelsaus en After Eight roomijs

Kaiserschmarrn

€ 7,50

met roodfruitcompôte en vanille ijs

Grand dessert vanaf 2 personen (prijs per persoon)

€ 9,50

Verzameling van verschillende kleine dessert gerechtjes

Panna Cotta

€ 6,50

met advocaat en koffie ijs

Kinderijsje

€ 3,50

Wet ’n Wild blauw Smurfen ijs met Smarties en slagroom

Heeft u een allergie? Meld het ons!

