
Salade gamba's  15.50
Met taugé, bosui, paprika, prei, Oosterse saus 
en een sesamdressing   

Salade kip tandoori    15.50
Met gegrilde kipfilet, radijs, mango 
en yoghurt limoen dressing

Salade Caprese     15.50
Met burrata, cherry tomaten,  
basilicum pesto, olijven en balsamico

Maaltijdsalade meerprijs 4.50   
       
 

           
  

SALADES
Van 12 - 16 en vanaf 17 te bestellen

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

geserveerd met 1 stukje brood.

Voorgerechten
Vanaf 17 te bestellen

Runder Carpaccio  12.50
Met mesclun, olijven, pijnboompitten, kappertjes, 
Parmezaanse kaas en een truffelmayonaise  

Zalm carpaccio    12.50
Met rode ui, kappertjes, mesclun en 
een mosterd dille saus

Burrata caprese     12.50
Met cherry tomaten, basilicum, balsamico, 
burrata en een focaccia crostini   

Tuna Tartaar      12.50
Met avocado, wakame, sesam, wonton 
en een ponzu saus

Knoflook gamba's  13.50
Met knoflook en kruiden uit de oven 
met een focaccia crostini
    
Poké bowl   12.50 - XL 16.50
Sushirijst met komkommer, avocado, 
edamame boontjes, zeewiersalade, radijs, wortel,  
furikake en sesamdressing 
Keuze uit tonijn, krokante kip of vega

Wet 'n Wild starter   13.50 p.p
vanaf 2 personen te bestellen 
Samenstelling van verschillende 
alternatieve voorgerechten

Heeft u een 
allergie? 

Meld het ons.

Kipsaté     18.50
Met cassave kroepoek, groenten zoet zuur 
en seroendeng   

Bavette 200 gram   24.50
(Surf en turf met 3 gamba’s 4.50 meerprijs) 
Met creoolse salsa, king oyster champignon en 
seizoens groenten

Tomahawk steak voor 2   67.50
Tomahawk steak van de grill met groene 
asperges, king oyster champignons, beurre de 
Paris en seizoens groenten
(Bereiding van minimaal 25 minuten)

Kabeljauwfilet     21.50
Met een kruidenkorst, mango salsa, seizoens 
groenten en groene asperges

Gevulde aubergine    17.50
Met kruiden couscous, paprika, courgette, 
rode ui, feta en een zongedroogde tomaat pesto                                                    

Hoofdgerechten
Vanaf 17 te bestellen. Alle hoofdgerechten 

worden geserveerd met frietjes

BURGERS
Van 12 - 16 en vanaf 17 te bestellen

Hamburger 200 gr    19.50
Met spek, cheddar kaas, augurk, tomaat, sla, 
gefrituurde uienringen en een huisgemaakte 
burgersaus 

Crunchy Kip burger   19.50
Met tomaat, augurk, gefrituurde uienringen, 
sla en een spicy knoflook mayonaise

Avocado Burger    17.50
Met tomaat, sla, gefrituurde uienringen 
en huisgemaakte burgersaus

DESSERTS
Van 12 - 16  en vanaf 17 te bestellen

Dame Blanche    7.50
Vanille ijs met chocolademousse, chocoladesaus 
en slagroom 

Huisgemaakte suikerwafel  8.75
Met aardbeien en slagroom

Oreo Trifle    7.50
Oreo crumble, oreo mousse, oreo ijs en slagroom
 
Cheesecake    8.75 
Huisgemaakte cheesecake met frambozen 
en bastogne crumble

SORBET TRIO     7.50
Trio van mango, aardbei en limoen sorbet ijs 
met aardbeien

Kinderijsje    3.50
2 bolletjes vanille ijs met slagroom en smarties

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

3 gangen kindermenu   13.50 
Tomatensoep, hoofdgerecht naar keuze 
en kinderijsje

Tomatensoep    4.00

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

Kipfilet van de grill   9.50
Met verse groenten geserveerd met friet 
en appelmoes

Wet 'n Wild burger XS    8.50
Mini hamburger met kaas, augurk, tomaat, 
komkommer, sla,  en hamburger saus, 
geserveerd met friet

Kids
Van 12 - 16 en vanaf 17 te bestellen 

Voor kinderen t/m 12 jaar

volg ons op SocialS!
en deel je wnw VIBE met ons

        WETNWILDALPHEN
       Wetenwild



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

Broodje carpaccio    12.50
Met mesclun, Parmezaanse kaas, olijven, 
kappertjes, truffelmayonaise en pijnboompitten 

Broodje picanha   12.50
(Gegrild op de green egg)    
Dun gesneden picanha met rode ui, tomaat, 
komkommer en chipotle mayonaise

Broodje huisgerookte zalm 12.50
Huisgerookte zalm met kappertjes, rode ui, 
mesclun en een mosterd dille saus                                                                                                                                    

Broodje Wet 'n Wild    10.50
Informeer bij onze bediening
   
2 kroketten    9.50 
Met 2 sneden brood of friet    
  
Uitsmijter   9.50 
Met ham en kaas geserveerd met 2 sneden brood 
(standaard meegebakken) 
 

LUNCH BROODJES
Van 12 - 16  te bestellen

PANINI'S
Van 12 – 16 te bestellen

Panini ham en kaas    6.50

Panini kip PESTO       7.00

                                                                                

       
  
 

LUNCHGERECHTEN
Van 12 – 16 te bestellen

Kipsaté     18.50
Gegrilde kipsaté met cassave kroepoek, 
groenten zoet zuur en seroendeng   

Wet 'n Wild Lunch    12.50 
Broodje kroket, tomatensoep en 
een wrap gerookte zalm

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

Crispy kip wrap   12.50
Tortilla wrap met krokante kiphaasjes, mais, papri-
ka, rode ui en chipotle mayonaise

Falafel wrap     12.50
Tortilla wrap gevuld met falafel, sla, paprika, 
mais, rode ui, bosui en chipotle mayonaise 

                                                                                

       
  
 

Soepen 
Van 12 - 16  en vanaf 17 te bestellen

Wisselende soep van de chef 6.00

Tomatensoep    6.00

        

Voor bij de koffie 
Gehele dag te bestellen

(Slagroom + € 0,50)

HUISGEMAAKTE Appeltaart   4.00

Hazelnoot-mokka-schuimbol   3.50
 
Huisgemaakte taart van de maanD    4.00 
Informeer bij onze bediening    
 
Huisgemaakte Luikse wafel   3.50

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

Salade gamba's  15.50
Met taugé, bosui, paprika, prei, Oosterse saus 
en een sesamdressing   

Salade kip tandoori    15.50
Met gegrilde kipfilet, radijs, mango 
en yoghurt limoen dressing

Salade Caprese     15.50
Met burrata, cherry tomaten,  
basilicum pesto, olijven en balsamico

Maaltijdsalade meerprijs 4.50   
       
 

           
  

SALADES
Van 12 - 16 en vanaf 17 te bestellen

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

geserveerd met brood.

BURGERS
Van 12 - 16 en vanaf 17 te bestellen

Hamburger 200 gr    19.50
Met spek, cheddar kaas, augurk, tomaat, sla, 
gefrituurde uienringen en een huisgemaakte 
burgersaus 

Crunchy Kip burger   19.50
Met tomaat, augurk, gefrituurde uienringen, 
sla en een spicy knoflook mayonaise

Avocado Burger    17.50
Met tomaat, sla, gefrituurde uienringen 
en huisgemaakte burgersaus

Warme dranken
Koffie      2.60
Espresso     2.60
Dubbele espresso    3.90
Cappuccino     3.00
Koffie verkeerd     3.00
Latte macchiato    3.50
(topping voor 0,50 cent)   
(chocola, vanille of caramel)
Flat White     3.50
Irish coffee / Spanish coffee   7.25 
(Tia Maria of Licor 43) /
Italian coffee / French coffee   

Thee (diverse smaken)   2.50
Verse muntthee    3.25
Verse gemberthee    3.25
Verse gemberthee de luxe incl. sinasappel    3.60
Warme chocolademelk   3.50
Slagroom      0.50
IJskoffie (topping voor 0,75 cent)   4.50
(white chocolate of caramel)

Frisdranken
Pepsi, Pepsi max, 7-up, Sisi   2.70
Overige frisdranken       3.00
Sourcy rood / blauw     2.70
Fles Sourcy rood / blauw    6.75
Luxe karaf water (ijswater met citroen en munt)  2.70
Red Bull 4.00
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  

 
  


