DE VROEGE OCHTEND, ONTBIJT EN LUNCH

WILDSCHUT CLASSICS de hele dag

tot 16.00 uur

Huisgemaakte linzensoep

| 7,5

Zie de vitrine voor brownies, blondies en meer! | 3,5

Soep van dit moment | 7,5

Griekse yoghurt met bessen,
biologische granola, kokos en rozijn | 7,5

Holtkamp rundvleeskroketten
met brood of frites | 11,5

Croissant of toast met boter en jam | 4

Holtkamp oude kaaskroketten
met brood of frites
| 11,5

Appeltaart van Arnold Cornelis | 5,5
| 7,5

Desemtosti oude kaas Jalapeño

| 6,5

Vegan avocado tosti: tomatenbrood met guacamole,
Jalapeño en vegan cheddar
| 6,5
Belgische wafel met kaas, spiegelei en spek | 9,5
Belgische wafel met rode en blauwe bessen,
vanille-ijs, slagroom en frambozencoulis
| 9,5

SCHARRELEITJES MET BROOD
Uitsmijter met ham en/of kaas en/of spek | 10
Omelet met ham en/of kaas | 10
Omelet met geitenkaas en spinazie

| 11

Omelet met paddenstoelen en oude kaas
Roereieren naturel met toast

| 11

| 9,5

Roereieren met gerookte zalm, avocado en toast | 13
Pittige Surinaamse omelet Dennis: met kip,
tomaat, rode ui en Mme Jeanette | 12

ITALIAANSE BOL , TURKS BROOD, BRUIN
DESEMBROOD OF WALDKORN TRIANGEL

Carpaccio met Parmesan, geroosterde
pompoenpitten en truffelmayonaise | 12,5

Wildschut burger (180 gr) op bruine brioche
met frites | 17,5

| 8,5

Wildschut Caesar | 12

Wildschut cheeseburger op bruine brioche
met Jalapeño en frites | 18,5

HOOFDGERECHTEN

| 12,5

Premium Hereford gegrilde biefstuk
met saus van Bleu d’Auvergne, frites | 24

Vegan Redefine Premium Burger, vegan kaas,
vegan mayo, uien relish, tomaat, frites
| 18,5

Pittige linzen-pompoencurry
met kruidige notenrijst
| 20

Saté van scharrelkip (200 gr) met frites,
kroepoek, huisgemaakte atjar | 21

Lasagne met mozzarella, geroosterde paprika,
champignons en tomaat-basilicumsaus
| 19,5

SNACKS de hele dag

Pannetje Moules Frites met sauzen en sla | 21

Plank Amsterdam: kaas, leverworst, ossenworst,
nootjes van Gotjé en zuur | 15

Zalm uit de oven op linguine, witte wijnsaus
met groene kruiden | 23

Plank Deluxe met brood, dips,
oude kaas, Spaanse Fuet worst,
Serrano ham en olijfjes | 17
Brood met dips

DESSERTS
Appeltaart van Arnold Cornelis
met vanille-ijs | 7,5

| 6

Nachos todos uit de oven to share met kaas,
guacamole, salsa, Jalapeño, met kip | 14
of vega met chilibonen
| 14

Huisgemaakte amandelparfait
met witte chocoladesaus | 8,5
Chocolademousse met Amarena
kersensaus en slagroom | 9

| 6

Loaded frites met gegrilde kip, sla
en sriracha mayo | 10
Loaded frites vega met chilibonen, kaasgratin,
sla en sriracha mayo
| 10

Carpaccio met Parmesan en truffelmayo | 11

Borrelnoten van Gotjé

Gerookte zalm met dilleroom en avocado | 12

Olijven

Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes | 9,5

Ossenworst of leverworst of oude kaas | 5,5

Geitenkaas koud of warm met of zonder
Serrano ham | 9,5

8, 16 of 24 Holtkamp rund- of oude kaas
bitterballen | 9,5 | 17 | 24,5

Ham, ossenworst of leverworst | 8

8 Holtkamp garnalen bitterballen | 12,5
| 9,5

Amandel-geitenkaas ravioli, geserveerd met
huisgemaakte salieboter en parmesan
| 12
Paddenstoelen risotto

Huisgemaakte hummus, gegrilde aubergine,
geroosterde pompoenpitten en rucola
| 9

Bleu d’Auvergne kaas met appelstroop

Salade met spek, champignons en
Bleu d’Auvergne kaas | 12

Wildschut cheese-baconburger op bruine brioche
met frites | 18,5

Frites met mayo of truffelmayo

Wildschut: gegrilde kip, spek, tomaat, sla,
mayo en gesmolten kaas | 11,5
Jonge of oude kaas met sla en tomaat

VOORGERECHTEN

Dé bekroonde Holtkamp garnalenkroketten
met gefrituurde peterselie en brood of frites | 14

Tosti kaas tomaat of ham kaas | 5
Desemtosti geitenkaas tomaat

DINER vanaf 17:30 uur
3 gangen | 38

Montgomery’s ijs:
Classic Vanilla of Maple & Pecan of
Chocolate & Chunks | 5,5

| 5

| 5

8 Risottini met paddenstoelen en truffelmayo

| 9

Gemengd bittergarnituur klein of groot | 13 | 20

SALADES
Warme of koude geitenkaas, walnoot,
| 14
rucola en honing

Gemengd vega bittergarnituur
klein of groot
| 12 | 18,5
8 Mini loempia’s kip of vega

Gerookte zalm en avocado | 16

8 Vega nuggets

| 7,5

Salade met spek, champignons en
Bleu d’Auvergne kaas | 15,5

8 Kaasstengels

| 8,5

Wildschut Caesar: Romaine sla met Parmesan,
croutons, kip en bacon | 15,5

8 Vlammetjes rund of vega

| 7,5

| 8
= Vegetarisch		
= Veganistisch
Allergenen informatie verkrijgbaar via de bediening. Het is niet
uitgesloten dat onze produkten allergenen of -sporen bevatten.

