
Heeft u een allergie? Meld het ons! 

 

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

Stevige Franse uiensoep         € 6,00 
 

Soup factory (wisselende winterse soep)                                              € 6,00  

   
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              € 14,50 
met taugé, bosui, pistachenoten, prei, rode peper en een Japanse dressing    
 

Salade gegratineerde geitenkaas        € 12,50 
met hazelnoten, Parmezaanse kaas, rode ui en een honing-mosterd dressing 
 

      

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   
    

Quinoa salade          € 8,00 
met gemarineerde rodekool, gegrilde groente en walnoten    
 

Huisgerookte eendenborst         € 10,50 
geserveerd met een dressing van frambozen, geroosterde pittenmix, en mesclun   
        

Gerookte zalmfilet           € 11,50 
geserveerd op aardappelkoekje met crème fraîche                          

 

Wet ’n Wild starter vanaf 2 personen (prijs per persoon)    € 12,50 
samenstelling van verschillende alternatieve voorgerechten 
 



Heeft u een allergie? Meld het ons! 

 

 

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 
 

Wet ‘n wild burger XS             € 7,50  
Mini hamburger met tomaat komkommer hamburger saus 

 
 

Hoofdgerechten (vanaf 17 uur te bestellen) 

 
Kipsaté           € 16,00  
met kroepoek, salade, atjar en seroendeng, geserveerd met friet 
 

XXL Hamburger                      € 17,50 
met spek, ui, oude kaas, augurk, tomaat, komkommer, sla, mayonaise  
en barbecuesaus, geserveerd met friet 
 

Hollandse kogelbiefstuk         € 18,50 
geserveerd met een saus van blauwe kaas, Franse boontjes en champignons 
 

Op de huid gebakken snoekbaarsfilet        € 18,50  
met aardappel mousseline en witlof geserveerd met een lichte mosterd saus   
 

Bospaddestoelen strudel         € 16,50 
met bulger en een saus van morilles 

  



Heeft u een allergie? Meld het ons! 

 

 

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

 

Crème brûlée                     € 7,50  
gemaakt van koffie, en dubbele chocolade sorbet ijs 
 

Huisgemaakte suikerwafel         € 7,75 
Met appel-rozijnen compote en vanille saus 
 

Een chocolade trio          € 7,50  
van panna cotta, mousse en ijs 
 

Grand dessert vanaf 2 personen (prijs per persoon)     € 9,50 
verzameling van verschillende kleine dessert gerechtjes 
  

Kinderijsje           € 3,50 
twee bolletjes vanille ijs met Smarties en slagroom 

 

Wist u dat... 

Wij ook in de wintermaanden geopend zijn? Op maandag tot en met donderdag zijn wij 
voor de lunch en borrel geopend van 12.00-17.00 uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag kunt 

u ook voor het diner bij ons terecht! 

 

 


