Soepen (van 12 tot 16 uur, en vanaf 17.00 uur te bestellen)
Licht gebonden mosterdsoep geserveerd met kruiden croutons

€ 5,50

Soup factory wisselende winterse soep

€ 5,50

Salades (van 12 tot 16 uur, en vanaf 17.00 uur te bestellen)
De basis van alle salades bestaat uit mesclun, ui, tomaat, olijven,
komkommer en pittenmix, geserveerd met brood (m.u.v. de Caesar salade)

Salade biefstukpuntjes

€ 9,75

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

Salade van gewokte gamba’s

€ 9,75

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

Salade gegratineerde geitenkaas

€ 8,25

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

Caesar salade

€ 8,50

met Romeinse sla, gerookte kip, croutons, Parmezaanse kaas en ei

Salade lauwwarme peer

€ 8,75

met gorgonzola, macadamia noten, rucola en Beluga linzen
Maaltijdsalade meerprijs (met brood) € 4,50

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Voorgerechten (vanaf 12 uur te bestellen)
Rundercarpaccio

€ 11,50

met mesclun, zongedroogde tomaat, olijven,
pijnboompitten, Parmezaanse kaas en een pestodressing

Huisgerookte zalm

€ 12,50

kruiden flensje gevuld met huisgerookte zalm en kruiden-crème fraîche

Ham van wild

€ 9,50

met chips van truffelaardappel, roodlof salade en kweeperen compote

Gerookte ganzenborst

€ 8,50

met salade van Beluga linzen, appel en bleekselderij

Hoofdgerechten (vanaf 17 uur te bestellen)
Saté van de haas

€ 15,00

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

XXL Hamburger

€ 16,00

met spek, ui, champignons, kaas, barbecuesaus, geserveerd met friet

Runder rib (300 gram)

€ 23,00

voor de echte vleesliefhebber van de grill geserveerd met oerfrieten

Hollandse kogelbiefstuk

€ 17,50

met roergebakken groenten, aardappel rösti en portjus geserveerd met friet

The Wild; wisselende special van de chef
Heeft u een allergie? Meld het ons!

€ 17,50

Gebakken zeebaarsfilet

€ 18,50

Geserveerd op een risotto van rode bieten met blanke botersaus en peterselie

The Wet; wisselende special van de chef

€ 16,50

Paddenstoelen quinoa strudel

€ 16,50

met een saus van morilles

Kindergerechten (vanaf 12 uur te bestellen)
Kindermenu

€ 7,50

friet, tomaat, komkommer en een snack naar keuze

Pizza Margherita

€ 7,50

Spaghetti Bolognese

€ 7,50

Desserts (vanaf 12 uur te bestellen)
Chocoladetaart

€ 6,50

met pistache ijs

Huisgemaakte suikerwafel

€ 7,75

met grootmoeders trots (appel, rozijnen en kaneel in brandewijn)

Amandelbavarois

€ 6,50

met grote soes gevuld met vanille ijs met slagroom

Gegratineerde frambozen

€ 6,50

Met witte chocolade ijs
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Kinderijsje

€ 3,50

twee bolletjes vanille ijs met Smarties en slagroom

Heeft u een allergie? Meld het ons!

