DE VROEGE OCHTEND, ONTBIJT EN LUNCH
tot 16.00 uur
Zie de vitrine voor brownies, blondies, desserts
en meer! | 3,5
Griekse yoghurt met bessen,
biologische granola, kokos en rozijn | 7,5
Croissant of toast met boter en jam | 4
Appeltaart van Arnold Cornelis | 5
Tosti kaas tomaat of ham kaas | 5
Desemtosti geitenkaas tomaat v | 7

WILDSCHUT CLASSICS de hele dag
Huisgemaakte linzensoep v | 7,5
Soep van dit moment | 7,5
Holtkamp rundvlees kroketten
met brood of frites | 11,5
Holtkamp oude kaaskroketten
met brood of frites v | 11,5
Dé bekroonde Holtkamp garnalenkroketten
met gefrituurde peterselie en brood of frites | 14

DINER
3 gangen | 35 • 2 gangen | 29,5
VOORGERECHTEN
Carpaccio met parmesan, geroosterde
pompoenpitten en truffelmayonaise | 12,5
Ravioli gevuld met spinazie en ricotta,
romige pestosaus v | 12
Risotto met gamba’s, met groene asperges
en cognacsaus | 13

Desemtosti oude kaas Jalapeño v | 6,5

XL Black Angus burger op bruine brioche
met frites | 17,5

Vegan avocado tosti: tomatenbrood met guacamole,
Jalapeño en vegan cheddar v | 6,5

Black Angus cheeseburger op bruine brioche
met spek en frites | 18,5

Salade mozzarella v | 12

Belgische wafel met kaas, spiegelei en spek | 9

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

HOOFDGERECHTEN

Belgische wafel met rode en blauwe bessen,
vanille ijs, slagroom en frambozencoulis v | 9

SCHARRELEITJES MET BROOD
Uitsmijter met ham en/of kaas en/of spek | 9,5
Omelet met ham en/of kaas | 10
Omelet met geitenkaas en spinazie v | 11

Vegan linzenburger met vegan kaas, tomaat,
sriracha mayo, pikante uienrelish en frites v | 17

SNACKS,

de hele dag

Plank Amsterdam: kaas, leverworst, ossenworst,
borrelnootjes en zuur | 14

Omelet met paddenstoelen en oude kaas v | 11

Plank met brood, dips, oude kaas,
droge worst van Brandt & Levie en olijfjes | 16

Roereieren naturel met toast v | 9,5

Mandje brood met dips | 6

Roereieren met gerookte zalm, avocado en toast | 13

Nachos todos uit de oven to share met kaas,
guacamole, salsa, Jalapeño, met kip | 13
of vega met chilibonen v | 13

Pittige Surinaamse omelet Dennis: met kip,
tomaat, rode ui en Mme Jeanette | 12

ITALIAANSE BOL, TURKS BROOD OF BRUIN
DESEMBROOD
Wildschut: gegrilde kip, spek, tomaat, sla,
mayo en gesmolten kaas | 11,5
Jonge of oude kaas met sla en tomaat v | 8
Hummus, gegrilde aubergine, geroosterde
pompoenpitten en rucola v | 9
Carpaccio met parmesan en truffelmayo | 10
Gerookte zalm met dilleroom en avocado | 11
Huisgemaakte tonijnsalade met kappertjes | 9

Frites met mayo of truffel mayo v | 5,5

Zalm uit de oven met parmesankorst, Roseval
aardappel en 3-tomatensaus | 22
Gekonfijt eendenboutje met lentestamppotje van
spinazie, Calvadossaus | 20

DESSERTS

Borrelnoten v | 3,5
Olijven v | 4,5

Huisgemaakte witte chocoladeparfait met
frambozencoulis | 8,5

Ossenworst of leverworst of oude kaas | 5,5

Panna cotta met rood fruit in rode wijn | 8,5

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

Fantastisch Montgomery’s Vegan ijs: Vanille,
Ahornstroop & pecan, Chocolate chunks | 5,5

8 Holtkamp garnalen bitterballen | 10,5

Traditioneel Hollands gehakt met mosterd
en satésaus | 9

Gemengd vega bittergarnituur
klein of groot v | 12 | 18,5

Wildschut Caesar: romaine, parmesan, croutons, kip,
bacon | 15,5

Lasagne met mozzarella, geroosterde paprika,
champignons en tomaat-basilicumsaus v | 18

Moelleux: warm cakeje gevuld met
vloeiende chocolade en bramensorbet | 8

Gemengd bittergarnituur klein of groot | 13 | 20

Salade mozzarella met of zonder Serranoham | 14,5

Saté van scharrelkip met huisgemaakte atjar,
frites en kroepoek | 18,5

Loaded frites vega met chilibonen, kaasgratin,
sla en sriracha mayo v | 9

Ham, ossenworst of leverworst | 8

Gerookte zalm en avocado | 15,5

Kokoscurry met paddestoelen, bimi
en rijstnoedels v | 18,5

Appeltaart van Arnold Cornelis met vanille ijs | 7

8 Risottini met tomaat, mozzarella, risotto en
knoflooksaus v | 9

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

Premium Hereford gegrilde biefstuk, gratin, rode
wijnsaus en groenten | 24

Loaded frites met gegrilde kip, sla
en sriracha mayo | 9

Mozzarella, tomaat, basilicum en Serranoham | 9

SALADES

Wildschut Caesar | 12

8 Mini loempia’s kip of vega v | 7,5
8 Vega nuggets v | 7,5
8 Kaasstengels v | 8,5
8 Vlammetjes rund of vega v | 8
= Vegetarisch
Allergenen informatie verkrijgbaar via de bediening. Het is niet
uitgesloten dat onze produkten allergenen of -sporen bevatten.

