Moeite met het maken van uw keuze?
Dat begrijpen we!
We bereiden de lekkerste vleesgerechten op de grill waardoor
het vlees een specifieke smaak krijgt.
Door het gebruik van BBQ lava-stenen vindt een optimale
warmteverdeling plaats onder de grill. Alle gerechten worden
vers bereid en we werken met kwaliteitsproducten.
We kijken ernaar uit om u als gast van het vakantiepark of uit
de omgeving kennis te laten maken met onze kaart en gerechten.
We zouden het leuk vinden als u achteraf een review plaatst op
Google bij Landgoed ’t Wildryck!

Eet smakelijk!
Lekker eet’n, dat (j)oe mag smaak’n!
Lekker ite!
Guten Appetit!
Bon appetit!
Enjoy your meal!

Lunch

Voorgerechten

vanaf 12.00 uur tot 15.30 uur

Franse uiensoep

					
rode port | crouton | bierkaas | desembrood
Mosterdsoep		
			
crème fraîche | spek | desembrood
Versgebakken desembol 400 gram		
diverse smeersels
Desembrood oosterse buikspek			
roerbakgroenten
Desembrood carpaccio
				
truffelmayonaise | pesto | pijnboompitten | oude kaas
Uitsmijter		
					
desembrood | keuze uit ham, spek en kaas
Tosti focaccia						
ham | kaas

7,00
7,00
8,50
11,00

9,00
6,50

			

rode port | crouton | bierkaas
Mosterdsoep
					
crème fraîche | spek
Versgebakken desembol 400 gram			
diverse smeersels

Crostini met warm gerookte zalm piri piri

6,50
6,50
8,50
11,50

Specials

Let op: mogelijk vanaf vier personen en
minimaal 24 uur van te voren reserveren.

Rondje Wildryck						42,50
Proeverij van verschillende voor-, hoofd- en nagerechten van de kaart
Voor meer informatie vraag de bediening.

vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur

bord met frieten | gesmolten cheddar | jalapeño | bosui
tomaat | salsa | truffelmayonaise
				
Wildryckse borrelplank 		
		
brood en smeersels | warme en koude hapjes			

Franse uiensoep			

vanaf 17.00 uur tot 19.30 uur

12,50

Borrel

Bitterballen van oma Bobs (8 stuks)			
Bittergarnituur XL (8 stuks)				
Frachos					
		

Hoofdgerechten

vanaf 17.00 uur tot 19.30 uur

24,00

stoofperencompote
Wildburger							
25,00
cranberry | gerookt spek van wildzwijn
Entrecote 				
200 gram
25,00
jus van gepofte knoflook | groene kruiden
400 gram
35,00
Stoofpotje van wild					23,00
stamppotje van pastinaak en aardappel
Kippendij gemarineerd met pesto			
22,00
gegrilde cherrytomaatjes
Vis van de week					
dagprijs
vraag de bediening voor meer informatie
Vegetarische quesadilla					20,00
gemengde groentes | sour cream | chips van zoete aardappel
Wildzwijnhaas
24,00
Chutney van bramen en bosbessen

Sauzen

Pepersaus							
Rode wijnsaus							
Bbq-saus met honing						

7,00
7,00
8,00

3,00
3,00
3,00

Onze hoofdgerechten worden geserveerd
met aardappel- en groentegarnituren.

25,00

Nagerechten

Kindermenu’s
Patat met snack 						

Buikspek						

Carpaccio truffelmayonaise				11,50

Sinaasappel panna cotta				8,50
pure chocolade | slagroom
Tiramisu							8,50
van speculaaskoekjes | amaretto | kaneel
Monchou-ijs met warme kersen			 8,50
crumble van Bastogne | slagroom
Kop koffie met een advocaatje			 8,50
bol bokkenpootjes-ijs | slagroom

Carpaccio pesto						11,50

Bol vanille-ijs						6,00

6,00

keuze uit frikandel, kroket of kipnuggets | appelmoes | mayonaise
Poffertjes							
5,50
poedersuiker | roomboter
Pizza bambino 						
9,00
keuze uit margherita of salami

Carpaccio’s
oude kaas | walnoten

oude kaas | pijnboompitten		
Vitello tonnato						12,50
tonijnmayonaise | kappertjes		

slagroom | discodip

