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SANDWICHES
Wij maken onze sandwiches met ambachtelijk
waldkorn of maisbrood van Bakkerij ten Brinke

Sandwich met geitenkaas en honing € 11,50

Sandwich warme brie & beenham met honing-mosterdsaus € 11,50  
Sandwich carpaccio met truffelmayonaise € 13,50  
Sandwich zalm met kruiden creme  € 13,50

Sandwich pulled pork met zoetzure groente € 13,50

Sandwich met gemarineerde kip en gebakken uitjes € 11,50

SALADES
Salades worden geserveerd met brood en roomboter

Salade gegratineerde geitenkaas met honing en walnoten € 17,50

Salade gepocheerde zalm met zoetzure groente en € 19,50

   gepocheerd ei 
Salade carpaccio met olijven, pijnboompitten en € 19,50

   truffelmayonaise 
Salade Caesar, gegrilde kip, spek, Parmezaan en croutons € 17,50

SOEPEN
Soepen worden geserveerd met brood en roomboter

Tomatensoep met room en tuinkruiden € 8,00

Mosterdsoep met gebakken spekjes € 8,00  
Soep van de dag € 8,00

IJS | SORBETS
Vanille ijs met chocolade en slagroom € 8,50

Seizoensfruit met sorbetijs en slagroom € 8,50

Dessert van de dag “verrassing van de chef” € 8,50



KLASSIEKERS
Uitsmijter ham & kaas met 3 eieren € 10,50

2 kroketten met brood € 10,50

12-uurtje € 14,50

   soep van de dag, egg’s benedict en kroket met brood
Croque Madame € 11,50

   tosti ham/kaas gegratineerd met bechamel en gebakken ei
Eggs Benedict € 14,50

   2 gepocheerde eieren, krokant spek, brioche toast en bearnaise 
Lauwwarme vissalade  € 22,50

   met gebakken vis, coquille en beurre blanc 

PLATES
plates worden geserveerd met friet en sla

Plate kipsaté met satésaus, atjar, gebakken uitjes € 22,50

Plate steak sandwich  € 24,50

   op getoast brood, tomaat, Parmezaan en knofl ooksaus 
Plate Vis van de Dag € 24,50

WILDTHOUT LUNCH DELUXE   € 37,50

2-Gangen verrassing van de chef
met afsluitend 

koffi e en friandises

AANRADER

AANRADER

 Wij serveren dagelijks lunch tussen12:00 en 15:00

 te bestellen tot 14:00



Hammerweg 40
7731  AK  Ommen
Tel. 0529 451 592

info@wildthout.nl


