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!

* Hereford beefburger
(H)eerlijk vlees uit de streek, afkomstig van Kalteren Herefords. De familie
Spriensma houdt op een natuurlijke en kleinschalige manier Hereford
koeien, op buurtschap Kalteren in Diever. Lokaal, dicht bij de natuur en de
koeien groeien in het eigen tempo. En dat proef je! Geïnteresseerd? Kijk
voor meer informatie op www.kalterenherefords.nl.

Lunch

vanaf 12.00 uur tot 15.30 uur

vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur

Voorgerechten

Tomaten-roomsoep 					7,00

Versgebakken desembol 400 gram 			

Heldere Oosterse bouillon

Tomaten-roomsoep 					6,50

chorizo | bosui | desembrood

			7,00

groentes | ketjap | desembrood

vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur
8,50

diverse smeersels
chorizo | bosui

Versgebakken desembol 400 gram		

8,50

Desembrood ossenworst			

12,50

boter | pesto

Heldere Oosterse bouillon				6,50
diverse groentes

truffelmayonaise | pesto | pijnboompitten
Desembrood tonijnsalade 				11,00
Brander-mayonaise | paprika | augurk | kappertjes | bosui
Desembrood beenham 					11,00
honing | bbq-saus
Omelet 							9,00
desembrood | keuze uit ham, spek en kaas
Uitsmijter 							9,00
desembrood | keuze uit ham, spek en kaas

Tosti focaccia						

Hoofdgerechten

6,50

ham | kaas

Cocktail van gerookte forel 				9,00

uitjes | kappertjes | augurk | Franse dressing
Caprese							12,00
buffelmozzarella | tomaat | pesto | frambozenbalsamico

Specials

Let op: minimaal 24 uur van tevoren reserveren

Mosselen							dagprijs
Tomahawk 1,2 kg (2 tot en met 4 personen)		
dagprijs
Voor meer informatie vraag de bediening.

Borrel

Bitterballen van oma Bobs (8 stuks)			
7,00
Bittergarnituur XL (8 stuks)				7,00
Kaastengels | vlammetjes (8 stuks)			
8,50
Watermeloen 						6,50
Frachos					 		8,00

Kindermenu’s
Patat met snack 						6,00

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

20,00

gesmolten cheddar | jalapeñomayonaise | bacon
Baby top steak 				200 gram
24,00
						400 gram
34,00
Soufflaki van varkenshaas				22,00
tzaziki
Saté van kippendij 					22,00
kimchi | kroepoek
Gamba’s							22,50
knoflook | salsa
Catch of the week					dagprijs
Voor meer informatie vraag de bediening.
Vegetarische pasta 					20,00
roerbak | tomaten-pestosaus
Pokebowl 							15,00
tonijn | mango | edamame sojabonen | komkommer
tonijnmayonaise of jalapeñomayonaise (ook vegetarisch mogelijk)

Sauzen

Pepersaus							3,00
Rode wijnsaus							3,00
Bbq-saus met honing						3,00

vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur

bord met frieten | gesmolten cheddar | jalapeño | bosui
tomaat | salsa | truffelmayonaise					
				
Wildryckse borrelplank 		 		25,00
brood en smeersels | warme en koude hapjes			

Spicy burger van boer Spriensma 		

Onze hoofdgerechten worden geserveerd
met aardappel- en groentegarnituren.

Nagerechten
Carpaccio’s
Carpaccio truffelmayonaise				12,50

frambozenbalsamico | walnoot | oude kaas		
Carpaccio rucolamayonaise				12,50
pistachenoten | oude kaas
Carpaccio pesto 						12,50
pijnboompitten | Parmezaanse kaas
Carpaccio rode biet 					10,00
balsamicodressing | feta | rucola | ui
Vitello tonnato						12,50
tonijnmayonaise | kappertjes

Panna cotta			 			8,50
frambozencoulis | slagroom
IJs met aardbeien 					8,50
slagroom

Tiramisu van suikerbrood 				8,50

Dokkumer koffie
Meloenijs 							8,50
fruit | slagroom
Froyo (frozen bosvruchten yoghurt)				
8,50
mangocoulis | slagroom

Mini donut 						6,00
vanille-ijs | slagroom | discodip

