Voor bij de koffie (gehele dag te bestellen)
Appeltaart

€ 3,75

Hazelnoot-mokka-schuimbol met slagroom

€ 3,25

Taart van de maand

€ 3,25

Huisgemaakte ‘Luikse’ wafel met slagroom

€ 3,50

Panini’s (van 12 tot 16 uur te bestellen)
Panini kaas

€ 6,00

Panini ham en kaas

€ 6,50

Panini mozzarella en basilicum

€ 7,00

Klassieke lunchgerechten (van 12 tot 16 uur te bestellen)
Kipsaté

€ 16,00

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

XXL Hamburger

€ 18,00

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

Wet ’n Wild Lunch

€ 10,50

landbrood met kroket, Italiaanse courgette soep en een mini wrap gevuld met zalm
tomaat, rode ui

Zero meat burger

€ 16,00

vegetarische burger van erwten, tarwe, eiwit, Oosterse groente, taugé, zeewier
en wasabi mayonaise
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Lunch broodjes (van 12 tot 16 uur te bestellen)
U heeft de keuze uit ons brood, speciaal gebakken door
Bakkerij Van Kempen, rustiek wit of bruin

Broodje gegratineerde geitenkaas

€ 9,50

met gemengde salade, tomaat, hazelnoot en een honing-mosterd dressing

Broodje carpaccio

€ 9,75

met gemengde salade, olijven, pijnboompitten, Parmezaanse kaas en een
truffel mayonaise

Broodje Zuid Amerikaanse Picanha

€ 9,00

met koolsla en een chili peper mayonaise

2 kroketten met brood of friet
Uitsmijter of omelet met ham en kaas

€ 8,00
€ 8,00

(standaard meegebakken)

Zalm wrap

€ 10,50

gevuld met gerookte zalm, kruidenroomkaas en rucola

Ei wrap

€ 8,00

glutenvrije omelet rol gevuld met mozzarella, Pecorino, tomaat en basilicum

Soepen (van 12 tot 16 uur, en vanaf 17 uur te bestellen)
Italiaanse courgettesoep met rode peper en munt

€ 6,00

geserveerd met kruiden croutons

Soup factory
€ 6,00

wisselende zomerse soep

Heeft u een allergie? Meld het ons!

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 van gewokte kip

€ 12,50

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

Salade gegratineerde geitenkaas

€ 12,50

met hazelnoten, Parmezaanse kaas, rode ui en een honing-mosterd dressing

Rundercarpaccio

€ 12,50

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

Buddha bowl

€ 10,50

sushirijst met kikker erwten, groene asperge, edamame, radijs en kiemgroente

Poke bowl

€ 12,50

sushirijst met tonijn, komkommer, avocado, Japanse rettich, edamame,
zeewiersalade, wortel en een sesamdressing met furikake

Voorgerechten vanaf 17 uur te bestellen)
Rundercarpaccio

€ 11,50

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

Crispy tuna

€ 10,50

Sushirijst met tonijn tartaar en soyja saus
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Buddha bowl

€ 10,50

sushirijst met kikker erwten, groene asperge, edamame, radijs en kiemgroente

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

€ 12,50

samenstelling van verschillende alternatieve voorgerechten

Poke bowl

€ 12,50

sushirijst met tonijn, komkommer, avocado, Japanse rettich, edamame,
zeewiersalade, wortel en een sesamdressing met furikake

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 (vegetarische variant ook mogelijk)

€ 7,50

Mini hamburger met tomaat, komkommer en hamburger saus

Hoofdgerechten (vanaf 17 uur te bestellen)
Kipsaté

€ 16,00

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

XXL Hamburger

€ 18,00
Heeft u een allergie? Meld het ons!

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

Runder ribeye

€ 23,00

voor de echte vleesliefhebber, van de grill geserveerd met rozemarijn jus rozeval aardappel en
gegrilde groenten

Hollandse kogelbiefstuk

€ 18,50

Met gegrilde groenten en jus van rozemarijn, geserveerd met friet

Chefs special; wisselende special van de chef-kok
Zeebaarsfilet
met spinazie risotto, geserveerd met saffraan saus

€ 18,50

Thaise groene curry
Rode punt paprika, sugarsnaps, courgette en palmharten geserveerd
met Jasmijn rijst en Thaise basilicum

€ 17,00

Zero meat burger

€ 16,00

Vegetarische burger van erwten, tarwe, eiwit, Oosterse groente, taugé en zeewier
en wasabi mayonaise

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

€ 8,50

met zomerkoninkjes, vanille ijs en slagroom

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Cheese cake

€ 7,50

Oreo ijstaart

€ 7,50

met salted caramel

Mango pannacotta

€ 7,50

met een crème van Yoghurt pistache en cardamon

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 een bovenzaal hebben? Uitermate geschikt voor feesten en partijen, neem gerust
een kijkje. Bent u geïnteresseerd? Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Snacks (van 12-18 uur en 20-23 uur te bestellen)
Brood met smeersels

€ 1,75per persoon

(Van Kempen vers gebakken rustiek brood)

Portie vegetarisch bittergarnituur

6 / 12 / 24

€ 5,75 / € 11,00 / € 19,50

Portie bitterballen

6 / 12 / 24

€ 5,75 / € 11,00 / € 19,50

Portie kaasstengels

6 / 12 / 24

€ 5,75 / € 11,00 / € 19,50

Portie gemengde bittergarnituur warm

6 / 12 / 24

€ 5,75 / € 11,00 / € 19,50

Portie twisterfriet of gewone friet met mayonaise

€ 3,50

Nacho’s

€ 7,50

met guacamole, cheddarkaas, crème fraîche en jalapeños

Charcuterie

€ 10,50

van Coppa di Parma, Pata Negra ham en Spianata Romana

Olijven

€ 4,50

Heeft u een allergie? Meld het ons!

