
Voorgerechten
vanaf 17 te bestellen

Kipsaté        16.50 
Met cassave kroepoek, huisgemaakte 
groenten zoet zuur en seroendeng   
 
XXL Hamburger     18.50
Met spek, cheddar kaas, augurk, tomaat, 
sla, tomaten relish, piccalilly mayonaise 
en uienringen.

Avocado Burger     16.50
Avocado burger met tomaat, sla, relish, 
piccalilly mayonaise en uienringen

Bavette 250 gram   23.50
Gegrilde bavette met chimichurri, gegrilde 
maiskolf en seizoensgroenten

Zalmfilet     19.50
Gegrilde zalmfilet met saus vierge, 
seizoens groenten en gegrilde asperges

Knolselderij steak    17.50
Knolselderij steak van de grill met 
champignon truffel ragout, pompoenpitolie 
en een kaaskrokant

Schnitzel wet ‘n wild  21.50
Kalfs schnitzel met spek, ui, champignons 
en seizoensgroenten     
                                                  
      

                                                  
 

Hoofdgerechten
vanaf 17 te bestellen. Alle hoofdgerechten 

worden geserveerd met frietjes

Heeft u een allergie? 
Meld het ons.

Kinder Schnitzel     7.50
Met ui, spek en champignons on the side 
geserveerd met friet en appelmoes
 
Wet ‘n Wild burger XS   7.50
Mini hamburger met kaas, augurk, 
tomaat, komkommer, sla, hamburger saus, 
geserveerd met friet

3 gangen kindermenu     13.50 
Italiaanse tomatensoep – snack met friet / 
spaghetti/ burger XS – kinderijsje

UIENSOEP   4.00

Kindermenu       7.50
Friet, tomaat, komkommer en een snack naar 
keuze (mini frikandel, kipnuggets, bitterballen, 
kaastengels)

Kids
van 12 | 16 en vanaf 17 te bestellen 

Voor kinderen t/m 12 jaar

Runder Carpaccio   11.50
Met mesclun, olijven, pijnboompitten, 
kappertjes, spekkruimels, Parmezaanse 
kaas en een truffelmayonaise  
       
Tostado tonijn    10.50
Krokante tortilla met tonijn tartaar, avocado 
crème, ananas salsa, koriander en sesamzaad

Vitello Tonnato     11.50
Dun gesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise, 
kappertjes, tomaat, komkommer  

Poké bowl    12.50 / XL 16.50
Sushirijst met komkommer, avocado, Chioggia 
biet, Edamame boontjes, zeewiersalade, radijs, 
wortel,  furikake en sesamdressing. 
Keuze uit tonijn, krokante kip of vega

Wet ‘n Wild starter                  12.50 p.p 
vanaf 2 personen te bestellen
Samenstelling van verschillende voorgerechten

Dame Blanche       7.50
Vanille ijs met choco mouse, 
chocolade saus en slagroom

Huisgemaakte suikerwafel   8.75
Met warme kersen en slagroom

Banoffee       7.50
Bananen mousse met koekjes crumble, 
karamel ijs en toffee saus
 
Apfelstrudel      8.75
Huisgemaakte apfelstrudel met 
vanille ijs en slagroom

Grand dessert (vanaf 2 personen)     9.75 p.p.
Verzameling van verschillende kleine 
alternatieve dessertgerechtjes
 
Kinderijsje      3.50
2 bolletjes vanille ijs met slagroom en Smarties

Diverse zoetigheden     4.00
voor bij de koffie (3 st.)   

DESSERTS
van 12 - 16  en vanaf 17 te bestellen

SNACKS
van 12 -17 en 20 - 23 te bestellen

Brood         3.75
Brood met pestomayonaise en aïoli

Portie BITTERBALLEN          
6 / 12 / 24             5.75 / 11.50 / 20.50

Portie kaastengels                                          
6 / 12 / 24           6.75 / 13.50 / 23.00

Portie gemengde bittergarnituur warm
Ook vega mogelijk         
6 / 12 / 24       5.75 / 11.50 / 20.50

Portie twisterfriet    3.50 
of gewone friet 
Met mayonaise       

Nacho’s       12.00
Met pulled chicken, cheddarkaas, 
guacamole, crème fraîche en jalapeños

Charcuterie    10.50
Coppa di Parma, Pata Negra ham 
en Chorizo  

Nootjes      2.50
       
  
 

WIJNEN      
WIT
Cielo – Pinot Grigio   4.25  21.25 
Italië (huiswijn) 

Zoete witte wijn               4.25       21.25
Montgravet            5.00      25.00 
Sauvignon Blanc – Frankrijk 

Metairie – Chardonnay – Frankrijk 5.25 26.25
Eylo – Verdejo – Spanje  5.50 27.50

ROOD
Virginie – Merlot – Zuid-Frankrijk 4.25  21.25
Lorre Alta – Primitivo – Italie  4.75 24.00

ROSE
Cielo Blush – Pinot Grigio – Italië 4.25  21.25

BUBBELS
Hugo (prosejito)  4.75      25.75
Follador Prosecco Frizzante   4.75 29.00



Salade biefstukpuntjes   14.50
Met taugé, bosui, courgette, prei, rode peper 
een Oosterse saus en sesam dressing 
 
Salade gerookte eendenborst 14.50
Met huisgerookte eendenborstfilet, frambozen 
dressing, chioggia biet, tomaat, komkommer en 
sinaasappel partjes.

Salade falafel      14.50
Met falafel, rode ui, tomaat, komkommer, gegrilde 
paprika en aubergine en een Tahini dressing.

Maaltijdsalade meerprijs 4.50   
       
 

           

SALADES
van 12 - 16 uur en vanaf 17 te bestellen

De basis van alle salades bestaat uit sla, 
rode ui, tomaat, komkommer en pittenmix, 

geserveerd met 1 stukje brood.

Soepen 
van 12 - 16  en vanaf 17 te bestellen

Uiensoep       6.00
Rijk gevulde uiensoep met een kaas crouton.

Wisselende soep van de chef    6.00

U kiest uit rustiek wit of bruin  brood, speciaal 
gebakken door Bakkerij Van Kempen.

Broodje pulled jackfruit      9.75
Zacht gegaard pulled jackfruit met chipotle BBQ 
saus, rode ui, bosui, koolsalade
  
Broodje carpaccio             9.75
Met sla, Parmezaanse kaas, olijven, kappertjes, 
spekkruimels, truffelmayonaise 
en pijnboompitten  

Broodje Tonijnsalade    9.75
Huisgemaakte tonijnsalade met rode ui, 
kappertjes, bosui, paprika                                                                                                                                     

Broodje Wet ’n Wild     9.00
Ask our staff       

2 kroketten 
Met 2 sneden brood of friet     8.50

Uitsmijter of omelet     9.50 
Met ham en kaas geserveerd met 2 
sneden brood (standaard meegebakken) 

LUNCH BROODJES
van 12 - 16  te bestellen

lunchgerechten
van 12 – 16 te bestellen

Kipsaté     16.50
Met cassave kroepoek, groenten zoet zuur, 
seroendeng, geserveerd met friet   

XXL Hamburger     18.50
Met spek, cheddar kaas, augurk, tomaat, sla, 
tomaten relish, piccalilly mayonaise, 
uienringen, geserveerd met friet

Wet ’n Wild Lunch    12.50 
Broodje kroket, winterse uiensoep en 
een pita met hummus

Poké bowl    12.50 / XL 16.50
Sushirijst met komkommer, avocado, chioggia biet, 
edamame boontjes, zeewiersalade, radijs, wortel,  
furikake en sesamdressing. 
Keuze uit tonijn, krokante kip of vega

Crispy kip wrap    10.50
Tortilla wrap met krokante kip haasjes, mais, 
paprika, rode ui en chipotle BBQ saus

Pita kip piri piri    10.50
Pita met kipfilet reepjes in piri piri saus, rode ui, 
bosui, paprika en champignons

Pita Smos      9.75
Pita met hummus, avocado crème, gekookt ei, 
paprika poeder en rode ui 

                                                                                

Voor bij de koffie 
gehele dag te bestellen
(Slagroom + € 0,50)

Appeltaart       4.00

Hazelnoot-mokka-schuimbol   3.50
 
Huisgemaakte taart van de maanD    4.00 
ask our staff     

Huisgemaakte ‘Luikse’ wafel   3.50

Diverse zoetigheden      4.00
voor bij de koffie (3 st.)  

Warme dranken
Koffie      2.40
Grote koffie     3.70
Espresso     2.40
Dubbele espresso    3.70
Cappuccino     2.70
Koffie verkeerd,     2.70
Latte macchiato    2.95
Irish coffee / Spanish coffee   6.75 
(Tia Maria of Licor 43) /
Italian coffee / French coffee   

Thee (diverse smaken)   2.20
Verse muntthee    2.75
Verse gemberthee    2.75
Verse gemberthee de luxe incl. sinasappel    3.00
Warme chocolademelk   2.95
Slagroom      0.50

Frisdranken
Pepsi, Pepsi max, 7-up, Sisi   2.50
Overige frisdranken       2.70
Sourcy rood / blauw     2.50
Fles Sourcy rood / blauw    6.25
Luxe karaf water (ijswater met citroen en munt) 2.50
Red Bull / Red Bull light / Red Bull tropical 3.50
Verse jus d’orange klein 3.70
Verse jus d’orange groot 4.75

Home Made Lemonade
Home made lemonade van gember,   3.50
citroen en agave
Home made lemonade granaatappel    3.50 
en Griekse thee  

Home Made smoothie      4.00
Home made smoothie met fruit - ask our staff   
  

COCKTAILS
Strawberry Daiquiri  7.50    
Aardbei, limoensap en rum

Sex on the Beach   7.50
Sinaasappelsap en ananassap, 
perziklikeur, wodka

Mojito           7.50
Munt, limoen en rum

Bosford Pink   8.00
Pink gin, tonic, & rood fruit

Hendricks Gin   9.50
Gin & tonic & komkommer

Bombay Sapphire           7.50
Gin & tonic & limoen

The Green Grenade  8.00
Redbull, jus d ‘orange, gin en tequila

MImosa           6.50
Jus d ‘orange met prosecco

Ballon 43      7.50
Spa rood, citroen en Licor 43

Aperol Spritz    6.50
 

MOCKTAILS

Virgin Aperol Spritz           6.00

The Rose Lemonade                            6.00

PANINI’S
van 12 – 16 te bestellen

Panini brie en chorizo    8.00

Panini ham en kaas    6.50

Panini kip piri piri        7.00

                                                                                

       
  
 


