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Heeft u iets te vieren?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen graag uw verjaardag, bruiloft,
huwelijksdag, receptie, kraamfeest of familiedag in een prettige omgeving en met
de gewenste culinaire ondersteuning. Ons familierestaurant De Wildebras met
robuust en fris interieur en sfeervolle open haard, biedt voldoende ruimte voor
groepen van 20 tot 120 personen.
Activiteiten in ons restaurant zijn prima te combineren in de mooie omgeving. Een
verfrissende wandeling, een rondje e-steppen, mini tour, droppings, oud hollandse
spelen of een darts clinic, het zijn maar enkele mogelijkheden uit ons assortiment.
Heeft u er al eens aan gedacht om actief bezig te zijn met uw collega’s in de
prachtige bossen rondom ons restaurant? Wij hebben hiervoor mogelijkheden te
over, zoals bijvoorbeeld klootschieten door de bossen. Ook voor vergaderingen en
meetings bieden wij diverse mogelijkheden. Benodigde hulpmiddelen zoals beamer
en flip-overs zijn beschikbaar, onze locatie biedt genoeg ruimte voor diverse
opstellingen. Een bijkomend voordeel is wellicht, dat wij geen huur vragen voor de
locatie.
Kortom: de mooie omgeving rondom De Wildebras biedt ruimte voor inspanning en
ontspanning en voor elke gelegenheid, privé of zakelijk.
Het programma voor uw dag spreken we vooraf zorgvuldig met u door en kan
bestaan uit diverse mogelijkheden, voor elke wens en elk budget! Van borrel tot
koud & warm buffet of diner, bijna alles is mogelijk en uw wensen vormen de basis
voor een geslaagde dag.
Dit boekwerk kunt u gebruiken als basis, maar wij willen daarbij vermelden dat we
ook hierin flexibel zijn en gerechten kunnen verwisselen waarvan u denkt dat ze op
uw dag niet mogen ontbreken. In een persoonlijk gesprek nemen we uw wensen en
onze mogelijkheden door en vertalen dat in een heldere offerte.
Bel ons gerust op nummer 0577-462936 of mail uw vragen naar
info@restaurantdewildebras.nl
Anita Licht

Drankjes
Lavazza koffie

Koffie
Koffie verkeerd
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso

2,00
2,25
2,25
2,25
2,50

Thee, met keuze uit diverse smaken

2,00

Vruchtensappen

Jus d’orange
Jus de pommes
Verse jus d’orange
Frisdranken

Grenadine siroop
Coca cola
Coca cola light
Fanta orange
Fanta cassis
Sprite
Kinley tonic
Kinley bitter lemon
Rivella light
Ice-Tea sparkling
Ice-Tea green
Dubbelfriss appel
Chocomel of fristi
Wijnen

Rode huiswijn
Witte huiswijn
Rosé
Bieren van de tap

Hertog Jan pilsener 25cl

2,50
2,50
3,50
1,00
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,25
3,25
3,25
2,35

Gebak/koekjes


Plak ambachtelijke boerencake

0,90 p.p.



Kindermuffin

2,50 p.p.



Stroopwafel

1,50 p.p.



Gevulde koek

1,50 p.p.



Bonbons of diverse chocolaatjes

1,25 p.p.



Petit four

2,50 p.p.



Appelgebak

2,50 p.p.



Gesorteerd gebak

2,75 p.p.



2x koffie of thee met petit fours

5,00 p.p.



2x koffie of thee met appelgebak

5,00 p.p.



2x koffie of thee met gesorteerd gebak

5,25 p.p.



Bruidstaart

5,25 p.p.

Borrelgarnituren
Ambachtelijke bitterballen (10 stuks)

6,50 per portie

Variatie mini snacks (8 stuks)

6,50 per portie

Blokjes oude en jonge kaas met mosterd

5,75 per portie

Plank met ambachtelijke, Puur Veluwse bol van Bakker Piet met huisgemaakte
kruidenboter, knoflookmayonaise en groene pesto

5,25 per portie

Luxe hapjes
Prijs p.s.

Warme snacks
Warme snacks, bitterballen, nasihapjes, bamihapjes, kipnuggets
Huisgemaakt gehaktballetje
Mini pizza

0,55
0,75
1,50

Koude hapjes
Blokje kaas
Plakje worst met augurk
Huisgemaakt gevuld eitje
Tomaten gevuld met verse roomkaas
Prikker met rookvlees en ei
Prikker cervelaat met augurk
Stokbroodje met brie
Stokbroodje met zalm
Stokbroodje met makreel
Stokbroodje met filet americain
Komkommer met zoetzure haring, uitjes en augurk
Toast met paling
Snackcup met garnaaltjes en cocktailsaus
Stokbrood met carpaccio en oude kaas
Tramazini met tonijnsalade
Wrap met gerookte zalm en roomkaas

0,55
0,60
0,75
0,75
0,75
0,75
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,50

Lunchbuffetten v.a. 20 personen
“Boeren” Lunchbuffet
 Kopje boerengroentesoep
 2 sneetjes brood per persoon (verschillende soorten brood, wit en
donkerbruin)
 1 zacht bolletje per persoon
 Een sneetje rozijnenbrood per persoon
 1 kroket per persoon
 Plakjes kaas
 Plakjes salami
 Plakjes schouderham
 Boter
 Koffie/thee/melk (2 glazen per persoon)
12- uurtje (dit kan ook voor minder dan 20 personen)
 Kopje Willem’s tomatensoep
 Ambachtelijke kroket
 Snee brood met ham of kaas en een gebakken ei
Luxe lunchbuffet
 Ambachtelijke kroket
 Diverse luxe broodsoorten
 Italiaanse bollen
 Zachte bolletjes
 Rozijnenbrood
 Drie soorten vleeswaren (ham, salami, rosbief)
 Jonge en oude kaas
 Divers zoet broodbeleg
 Margarine & roomboter
 Diverse soorten vers handfruit
 Onbeperkt koffie, thee, jus d´orange of melk
Kinderen

9,50 p.p.

9,50 p.p.

17,50 p.p.
8,75 p.p.

High Tea v.a. 20 personen
Gezellig met z’n allen genieten van kleine hapjes! Bij ons krijgt u het volgende
geserveerd:
 Koffie
 Onbeperkt thee, wij hebben diverse theesoorten
 Glas jus d’orange
 Muffin
 Scone met marmelade en jam
 Mini rozijnenbroodje
 Bonbons
 Een sandwich met zalm
 Een sandwich met bacon
 Een minipasteitje
 Een mini quiche
19,95 p.p.

DINER BUFFETTEN v.a. 20 personen
SATÉBUFFET
koud

 Salade
 Stokbrood

warm

 Kipsaté met satésaus
 Frites

bijlagen

 Huisgemaakte kruidenboter & knoflookmayonaise
 Mayonaise

15,00 p.p.

WARM/KOUD BUFFET ‘WILDEBRAS’
koud








warm








Huzarensalade
Aardappelsalade
Zalm gerookt, gesneden
Coburgerham met meloen
Stokbrood
Huisgemaakte kruidenboter en knoflookmayonaise
Warme beenham met mosterdsaus
Gebakken zalm in witte wijnsaus
Indische gehaktballetjes
Gebraden kipkluifjes
Groentes seizoengebonden
Frites

22,50 p.p.

Uitbreidingen op het buffet:
koud

 Zalmsalade
 Rauwkostsalade met fijne dressing

1,50 p.p.
1,50 p.p.







2,50 p.p.
2,00 p.p.
2,00 p.p.
2,50 p.p.
2,50 p.p.

warm

Varkenshaasreepjes in champignonroomsaus
Visstoofpotje
Tilapiafilet met zongedroogde tomaatjes
Kipsaté met pindasaus
Kipfilet in kerrieroomsaus

nagerecht

 IJstaart met warme kersen

5,00 p.p.

 Rijst
 Gebakken aardappeltjes

1,00 p.p.
1,00 p.p.

bijlagen

Als u iets vervangt uit het standaardbuffet, wordt er € 1,= van € 22,50 afgehaald en de
uitbreiding er bij opgeteld.

BUFFET “FOR THE KIDS”
warm





Overheerlijke Franse frieten
Kroketten & fricandellen,
Hamburgers & kipnuggets

bijlagen



Mayonaise, ketchup & appelmoes

6,75 p.k.

BBQ-BUFFET
koud




Rauwkost salade van tomaat & komkommer
Huzarensalade & aardappelsalade

warm (te maken)




Hamburger - Barbecueworst - Speklap - Karbonade - Drumstick - Varkenshaassaté Kip saté - Biefstuk - Ossenhaasspies - Shaslickspies - Kip Hawaïspies - Berlinersnack Varkens filetlap - Kipfilet – Discusspies
Frites

bijlagen





Stokbrood
Kruidenboter & knoflookmayonaise
Satésaus en diverse koude sauzen

22,50 p.p.

STAMPPOTTENBUFFET
koud



Tafelzuren

warm





Zuurkool
Boerenkool
Hutspot met bruine bonen

bijlagen






Grove & fijne rookworst
Gebakken speklappen
Gebakken spekjes
Jus

19,50 p.p.

Een kinderfeestje op onze unieke Speelzolder!
De Speelzolder is ingedeeld in meerdere 'winkeltjes' waar de kinderen hun fantasie
de vrije loop kunnen laten gaan. Er is een heuse kapsalon, een kledingwinkel
(waarbij je je heerlijk kunt verkleden), een bouwhoek met een heleboel Lego, een
gamecafé (met games), een bioscoop en een knutselfrutselwinkel!
Bij binnenkomst staat er een kan ranja met glazen voor iedereen klaar. De kinderen
mogen meteen naar boven om lekker te gaan spelen. Buiten de schoolvakanties en
weekenden hebben wij geen begeleiding op de Speelzolder en zullen we zo af en
toe een kijkje gaan nemen.
Buiten, in het bos, is een Roekoe speurtocht van 4 km uitgezet met een aantal
sportieve opdrachten. De tijdsduur van deze speurtocht bedraagt ongeveer 90
minuten.
Mogelijkheden:
Kinderfeestje zonder speurtocht
 lekker spelen op de Speelzolder,
 onbeperkt ranja,
 alle kinderen mogen een klein kadootje uitzoeken uit onze schatkist,
 patatjes met een kroket, frikandel of kaassouflé of een kinderpannenkoek
€ 7,= per kind
Kinderfeestje met speurtocht
 lekker spelen op de Speelzolder,
 onbeperkt ranja,
 alle kinderen mogen een klein kadootje uitzoeken uit onze schatkist,
 de Roekoe Speurtocht
 patatjes met een kroket, frikandel of kaassouflé of een kinderpannenkoek
€ 10,= per kind
Tijdsduur: ± 2,5 uur
Achter het restaurant ligt camping de Hertshoorn en deze heeft een grote speeltuin
en een rotswaterspeeltuin. Hier mogen de kinderen ook kosteloos gebruik van
maken.

ACTIVITEITEN SUGGESTIES
ROEKOESPEURTOCHT
€ 5,= per route
Een leuke en leerzame tocht van 4 km door het bos, met opdrachten voor de
kinderen!
Bij terugkomst kunnen ze een stempel krijgen en zijn ze Speurder van het Woud!
Tijdsduur: ± 1,5 uur.
FOTOSPEURTOCHT
€ 5,= per groep
Een fotospeurtocht in de omgeving en op camping De Hertshoorn (ligt achter ons
restaurant). Aan de hand van de aanwijzingen en foto's loopt u de route. Uiteraard
worden er vragen gesteld en bij terugkomst kan gekeken worden welk groepje de
meeste vragen goed had.
Tijdsduur: 1,5 uur.
OUD HOLLANDSE SPELEN
€ 5,= p.p. (Max. € 40,=)
Gezellig binnen bij het knapperende haardvuur oud Hollandse Spelen doen!
Er staan een aantal spellen klaar, met de uitleg erbij.
U kunt het u gemakkelijk maken met een drankje en een hapje erbij!
Tijdsduur: ± 1,5 uur.
KLOOTSCHIETEN
€ 10,00 per groep
Slinger de kloot naar de finish, wie kent klootschieten niet, u werpt de kloot over
een uitgezet parcours door het bos. Het is de bedoeling dat u in zo weinig mogelijk
worpen de finish haalt, een mooie wandeling gecombineerd met een leuk spel.
U krijgt van ons een route en scoreblad mee, deze duurt ± 2 uur
GPS VERHUUR
€ 10,00 per groep
Het GPS is een digitaal kompas dat u langs de mooiste plekjes van de omgeving
brengt. Er is één van ± 6,5 km.
Wij leggen u alles uit en u krijgt alle materialen mee

FIETSVERHUUR (alleen van april t/m oktober mogelijk)
vanaf € 4,50 p.p.
Stap op de fiets en maak een tocht door de prachtige natuur die de Veluwe rijk is.
U kunt via ons dames-, heren-, kinder- en elektrische fietsen huren.
Het is mogelijk de fietsen voor meer dagen te reserveren, zodat u de Veluwe
optimaal kunt verkennen. Extra leuk is dat u bij het huren van een fiets altijd een
gratis route naar keuze mag lenen.
HANDBOOGSCHIETEN (Min. aantal deelnemers is 6 personen) € 12,50 p.p.
Een leuke, sportieve activiteit die uitdaagt om in de roos te schieten!
Met een begeleider die eerst uitleg geeft over het handboogschieten, waarna
iedereen om de beurt een aantal malen mag schieten! Het valt nog niet mee en
daarom is het ook leuk om te zien dat na een aantal keren het steeds beter gaat...
Voor de kinderen is er een kleinere handboog aanwezig!
Tijdsduur: 2 uur
TANDEM HUREN
vanaf € 17,50 p.p.
Met z’n tweeën op één fiets, als dat maar goed gaat, fietsen op een tandem is een
uitdaging, want houdt u de tandem in evenwicht? En als dat lukt is het tijd voor de
volgende uitdaging, de route volgen en bij de finish uitkomen. Een dagje op de
tandem is er één vol hilariteit! U maakt een keuze uit verschillende gratis routes met
diverse stops onderweg.
E-STEPPEN
vanaf € 17,50 p.p.
Met deze elektrische step geniet u geruisloos van de mooie routes door de
omgeving, en dat alles zonder moe te worden! U kiest uit diverse mooie routes met
uiteraard verschillende stops.
Combineer de E-step tour met een picknick en maak er zo een onvergetelijke dag
van. Om een E-step te kunnen huren dient u in het bezit van een geldig rijbewijs of
brommercertificaat te zijn.

KLIMMEN IN HET KLIMBOS GARDEREN
Het veiligste en hoogste van NL! U vindt dit klimbos middenin de Veluwse bossen
tegenover ons! Door een uniek zekersysteem waarbij u continue gezekerd bent, is
dit het veiligste klimbos van Nederland! Ervaren instructeurs staan voor u klaar om u
een onvergetelijke tijd op de diverse parcours te laten beleven. Klimbos Garderen is
voor iedereen die minimaal 1.20 meter lang is en maximaal 120 kg weegt
toegankelijk. Kijk eens op www.klimbosgarderen.nl
Toegang tot het klimbos
€ 18,75 p.p.
Kinderen t/m 12 jaar
€ 13,75 p.p.
• 1 meeklimmende volwassene per 3 kinderen is verplicht
• Kinderen dienen minimaal 120 cm lang te zijn
• Maximale 2,5 uur klimmen. Kijkers die niet gaan klimmen zijn gratis van harte
welkom
MINI TOUR
vanaf € 69,00 p.p.
 Die kleine opvallende Mini Coopers kent u toch wel, u weet wel, die auto waarin
vier versnellingen een choke en trommelremmen nog heel normaal zijn.
 In zo’n Mini Cooper verkent u de Veluwe maximaal, u kunt met drie volwassenen
of twee volwassenen en twee kinderen plaatsnemen en u heeft keuze uit
meerdere routes.
 Om een Mini Cooper te kunnen huren dient u in het bezit van een geldig
rijbewijs te zijn, de prijs is exclusief brandstof.

