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FOTO GEMAAKT?
Deel je foto op Instagram,
tag @topparken en
@resortveluwe en maak
kans op een waardebon!

WELKOM BIJ BRASSERIE DE WILDEBRAS

ZOETIGHEID

BORRELTIJD

Gehele dag

Gehele dag

APPELGEBAK		5

BROODPLANKJE

Geserveerd met vanillesaus en slagroom

Geserveerd met kruidenboter en aioli

AARDBEIEN KWARKTAART		 5

PORTIE BITTERBALLEN		 870

BROWNIE MET CARAMEL		 550

		7

8 stuks

PORTIE KAASSTENGELS		 8

Geserveerd met pecannoten, slagroom

8 stuks

PORTIE KAAS
Heeft u bijzonderheden betreft ons menu?
Laat het ons weten.
•••

		 650

Oude en jonge kaas geserveerd met mosterd

GEMENGDE BITTERGARNITUUR

10

12 stuks

GEMARINEERDE OLIJVEN

		495

SALSA PLATE		 9
Nachos, gehakt, Jalapeño pepers, rode ui, gesmolten
kaas, crème fraîche en salsa saus

4 PERSONEN BORRELPLANK

2095

Olijven, fuet, serranoham, oude en jonge kaas, noten,
minisnacks, brood en aioli

EET SMAKELIJK!

LUNCHKAART DE WILDEBRAS
12.00 - 16.00 uur
SOEPEN

PIZZA’S

SOEP VAN DE WEEK		 750

MARGHERITA		950

BOSPADDENSTOELENSOEP

		750

Tomatensaus en mozzarella

BAMBINO MARGHERITA		 750

Truffel, beukenzwam en bosui

Tomatensaus en mozzarella

SALAMI

BIOLOGISCH RUSTIEK DESEMBROOD
Meergranen, maïs of wit

13

Tomatensaus, mozzarella en paprika

HAWAÏ
JONGE KAAS

		6

OUDE KAAS

		650

10

UITSMIJTER		950
11

Geserveerd met dillemayonaise

HETE KIP

TONNO

14

Tomatensaus, mozzarella, uien, kappertjes, olijven en tonijn

VEGA

Keuze uit ham en/of kaas

ZALM

13

Tomatensaus, mozzarella, ham en ananas

14

Tomatensaus, mozzarella, paprika, uien, olijven en
champignons

11

WRAPS

Met cashewnoten

BEEF TERIYAKI

12

GEROOKTE ZALM		 9

RUNDERCARPACCIO

11

komkommer en rode ui

TWEE HUISGEMAAKTE KROKETTEN		 975

Geserveerd met dillemayonaise, mesclun, tomaat,

MOZZARELLA

		9

Geserveerd met tomaat, pesto, rucola en rode ui

PANINI’S

PULLED PORK		 9

HAM/KAAS		6

Geserveerd met chili mayonaise, mesclun, tomaat en
komkommer

ITALIANO		7
Salami, rode ui en kaas

GEITENKAAS 		 750
Geserveerd met honing en walnoten

MELTED TUNA		 8
VOOR DE KINDEREN
MAALTIJDSALADES
SALADE GEITENKAAS

KINDERPANNENKOEK NATUREL		 550
13

Met walnoten, appel en honing

SALADE BEEF TERIYAKI

KINDERPANNENKOEK MET SPEK		 660
1350

Met gebakken ui en champignons

SALADE HETE KIP

Met een cadeautje

SPAGHETTI BOLOGNESE		 850
1350

Met gebakken ui, champignons en cashewnoten

SALADE RUNDERCARPACCIO

Met een cadeautje

Met een cadeautje

FRIET MET...		 685
1350

Met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas en pijnboompitten

Frikandel, kroket of kaassouflé
Geserveerd met mayonaise, ketchup, appelmoes
Met een cadeautje

À LA CARTE € 32,90
17.00 - 21.00 uur
Wij bieden een 3-gangen menu aan voor €32,90 p.p. Bij sommige gerechten is een meerprijs van toepassing.
Dit staat vermeld achter betreffende gerechten.
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met salade, frites en mayonaise.

VOORGERECHTEN
RUNDERCARPACCIO

SPECIAL WILDEBRAS
10

GEMARINEERDE VARKENSHAASSATÉ

19

Geserveerd met zongedroogde tomaat, rucola, Parmezaanse

Geserveerd met huisgemaakte satésaus, atjar tjampoer en

kaas en truffelcréme

kroepoek

ZACHT GEGAARDE DIAMANTHAAS

10

WILDEBRAS BURGER

1995

Geserveerd met rode ui compote, zoetzure komkommer

Runderhamburger geserveerd met truffelcrème, little gem

en zongedroogde tomaat

sla, rode ui compote, tomaat, oude kaas en bacon

KNOFLOOK GAMBA’S

1040

WILDEBRAS VEGA PLANK

1995

Geserveerd met venkelsalade, aioli en zoetzure komkommer

Geserveerd met brood met kruidenboter en aioli, portobello

DRIELUIK

gevuld met blauwe kaas, bruchetta, vegetarische quiche,

1045

Gerookte zalm, Noorse garnalen en paling

honing en walnoten.

Geserveerd met cocktailsaus en krokante kappertjes

CAPRESE

		850

Geserveerd met buffelmozzarella, tomaat, basilicum, rode ui
en pijnboompitten

BOSPADDENSTOELENSOEP

salade, veggie creamy jalapeño rolls en geitenkaas met

NAGERECHTEN
HANGOP		9

		7

50

Beukenzwam, truffel en bosui

Met gemarineerde ananas, crumble van oreo en vanille ijs

PANNA COTTA VAN VANILLE IJS		 8
Met framboos, crumble van rood fruit en vanille ijs

MANGO BAVAROIS		 9

HOOFDGERECHTEN
BIEFSTUK LADYSTEAK 150GR

Geserveerd met mango passievrucht ijs en geslagen room

21

Met appel, vanille ijs en geslagen room

Geserveerd met pepersaus of kruidenboter

BIEFSTUK GENTSTEAK 300GR

VANILLE IJS		 750

25

Met chocoladesaus en slagroom

Geserveerd met pepersaus of kruidenboter
*meerprijs in à la carte menu € 4

ENTRECOTE

TARTE TATIN		 9

PARFAIT		9
23

50

Met hazelnoot, crumble van salty caramel en geslagen room

Geserveerd met een jus van rode wijn of met kruidenboter

ZEEWOLF MET EEN KRUIDENKORST

22

Geserveerd met een saus van beurre blanc

KABELJAUWRUGFILET

21

Geserveerd met zongedroogde tomatensaus en antiboise

PAPPARDELLE

19

Geserveerd met paddenstoelensaus, Parmezaanse kaas en
rucola

GNOCCHI

1950

Geserveerd met spinazie, paddenstoelen, zongedroogde
tomaat en rucola

Heeft u bijzonderheden betreft ons menu?
Laat het ons weten.
•••

DRANKENKAART
KOFFIE

FRISDRANK E.D.

KOFFIE		250

CHAUDFONTAINE STILL

25CL		210

KOFFIE VERKEERD		 275

CHAUDFONTAINE STILL

1L		610

CAPPUCCINO		275

CHAUDFONTAINE SPARKLING

25CL		210

ESPRESSO		250

CHAUDFONTAINE SPARKLING

1L		610

DUBBELE ESPRESSO		 3

MELK		2

LATTE MACCHIATO		 310

KARAF VELUWS BRONWATER		 275
COCA COLA		 250

VERWENKOFFIES

COCA COLA ZERO		 250

IRISH COFFEE		 775
Jameson whiskey

FANTA		250
FANTA CASSIS		 250

FRENCH COFFEE		 7

75

Grand Marnier of Cointreau

ITALIAN COFFEE		 775

SPRITE		250
GINGER ALE		 250

Amaretto

FINLEY TONIC		 250

SPANISH COFFEE		 775

FINLEY BITTER LEMON		 250

Tia Maria

BAILEY’S COFFEE		 7

FEVER TREE TONIC		 430

50

FUZE ICE TEA		 260
FUZE ICE TEA GREEN		 270

THEE

BIONADE ELDERBERRY		410
DIVERSE SMAKEN		 2

30

VERSE MUNTTHEE		 270
VERSE GEMBERTHEE		 2

70

VERSE CITROENTHEE		 250

SCHULP SAPPEN

BIONADE LEMON BERGAMOT		 410
CHOCOMEL

De enige echte!		270

FRISTI		270
APPELSAP		260
VERSE SINAASAPPELSAP

Klein		290

VERSE SINAASAPPELSAP

Groot		430

PEER		285
APPEL-AARDBEI		285

MONIN MOMENT € 3,80
Latte Macchiato met siroop
naar keuze en chocolade topping:
Tiramisu • Hazelnoot •
Salted caramel • Witte chocolade

DRANKENKAART
BIEREN

BINNENLANDS GEDISTILLEERD

BIER VAN DE TAP

25CL		3

BOLS

Jonge jenever		4

BIER VAN DE TAP

0,5L		6

BOLS

Oude jenever

BIER VAN DE MAAND		 510

		 450

VIEUX		4

LAGUNITAS IPA		 550
AFFLIGEM TRIPEL		 515

BUITENLANDS GEDISTILLEERD

RADLER 2.0		 350

BACARDI		475
BACARDI BLACK 		 540

ALCOHOLVRIJ

ABSOLUT

Vodka		475

HEINEKEN 0.0 Fles		3

JAMESON

Irish whiskey		6

RADLER 0.0 Fles		350

JACK DANIELS

DUCHESS

REMY MARTIN VSOP

Alcoholvrije Gin-tonic		450

COCKTAIL EN GIN-TONIC

Tennessee whisky		550
Cognac		720

LIKEUREN

MOJITO 		 8
LUXARDO LIMONCELLO		 5
Witte rum en munt		
LUXARDO SAMBUCA		 475
BULDOGG GIN MET FINLEY TONIC 		 750
JULIA Grappa		450
HENDRICKS GIN MET
AMARETTO Disaronno		5
FEVER TREE TONIC
1050
Geserveerd met komkommer		
TIA MARIA		 5
BOBBY’S GIN MET FEVER TREE TONIC 1050
BAILEY’S		5
Geserveerd met sinaasappel en kruidnagel		
COINTREAU		475
50
APEROL SPRITZ 		 8
GRAND MARNIER		 5
Met prosecco en bronwater		
MALIBU		4
LIKEUR 43 SPRITZ		 850
Met prosecco en bronwater		
SAFARI		4
MOSCOW MULE		 9
APFELKORN		4
Vodka, gingerbeer en limoen		
CAMPARI		420
ESPRESSO MARTINI		 9
LICOR 43		 475
Vodka, Baileys en espresso		
CRODINO BIONDO		 430
Met sinaasappel

BIOLOGISCHE WIJNKAART
Bij Restaurant de Wildebras staat duurzaamheid hoog in het vaandel.
Zo verwerken wij biologische groenten in al onze gerechten en kopen wij veel producten verantwoord in.
Wij zijn ons bewust van onze impact op het milieu en proberen hierin actief een balans te creëren.
Wil jij meer weten over wat wij allemaal aan duurzaamheid doen? Vraag het ons gerust!
Graag brengen wij een aantal van onze biologische wijnen onder de aandacht, zo kunt u heerlijk
en verantwoord borrelen.

EL CONVERTIDO VERDEJO
Glas € 475 / fles € 22
Het familie wijnhuis De Haan Altes heeft een naam hoog te houden en wist een aantal jaren geleden de
hand te leggen op één van de mooiste Verdejo wijngaarden. De rijke bodemstructuur waarbij veel kalk,
klei en zand aanwezig is geeft de oogst veel rijkdom. De smaak is zeer verfrissend en licht prikkelend
op de tong. Rijpe smaken van wit en citrus fruit volgen elkaar gelijkmatig op. De afdronk is lang met
mooie tonen van grapefruit en limoengras.

EL CONVERTIDO TEMPRANILLO
Glas € 475 / fles € 22
De Tempranillo wijngaard van El Convertido ligt werkelijk waar perfect. Veel krachtige zonuren met
daarbij veel koelte van de wind geeft de oogst een lang en evenwichtig groeiseizoen.
Deze rode wijn wordt gemaakt door niemand anders dan De Haan Altés, een echt familie wijnhuis dat al
jarenlang de mooiste wijnen maakt uit Spanje. In de smaak geeft deze rode El Convertido Tempranillo de
mond een warm gevoel. Het betreft een tanninerijke wijn met veel rood en zwart fruit.
Achter op de tong een beetje kruiden wat hem spannend maakt en een lange en rijpe afdronk.

WIJNKAART
PROSECCO
Glas € 475 / fles € 22
Lekkere bruisende Prosecco met aangenaam wit fruit, appel, geurig en breed,
een frisse smaak, zacht en mild, een subtiele zoetimpressie.
WITTE WIJNEN
SAUVIGNON BLANC, DEAKIN
Glas € 475 / fles € 22
Zachte en open smaak. Denk aan meloen en ander smaakvol zacht fruit gepaard met een fris
en levendig zuurtje in de afdronk. Spetterend tropisch fruit, een rijpe stijl Sauvignon met
perzik en abrikoos.
•
PINOT GRIGIO, DELLE VENEZIE
Glas € 575 / fles € 27
Heerlijke peer en perzik, bloemen en een vleugje honing, fris en opwekkend, in de smaak krachtig
en sappig, heerlijk mondvullend, aangenaam wit fruit, een vleugje exotisch, mooi droog,
maar niet te streng.
•
VERDEJO BARRICA ALMANSA DO ORGANIC, GRAN MARIUS
Fles € 32
Stuivende wijn van 100% verdejo. Boordevol exotisch fruit in de neus.
Het romige mondgevoel gaat gepaard met een sappige frisheid.
•
CHARDONNAY RÉSERVE, BELLEVAUX
Fles € 32
Mooi krachtig in de geur, abrikozen, acacia-bloesem, amandelen, breed en open,
rijp en mollig en de afdronk is zacht en weelderig met een klein vetje.
•
WEISSER BURGUNDER, DR. DEINHARD
Fles € 39
De Duitse evenknie van de Pinot blanc -de Weisser Burgunder- krijgt in de Pfalz
op de uitlopers van de Haardt een mooi aromatisch karakter met een uitgesproken frisheid.
Je geniet meteen van de krachtige en open geur met fijn wit fruit.
Denk aan peer en gele pruimen, rijpe appel, een en vleugje citrus. In de smaak is er een fijn
samenspel tussen het zuur en een hint van zoet. Elegante, droge en soepele witte wijn.

WIJNKAART
ROSÉ WIJNEN
PINOT GRIGIO BLUSH VENEZIE DOC, NAONIS
Glas € 475 / fles € 22
Aangename open geur, bloemen, acacia, peer en appel, vleugje citrus, opwekkend,
in de smaak licht en sappig, vleugje kiwi en wat perzik, open en lichtvoetig,
een vleugje mint, wat aangename zuren na.
•
COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE CHAPELLE DU SEUIL
Fles € 36
Deze Provence rosé heeft de welbekende licht zalmroze kleur die we van Provence rosés kennen.
Geuren van rozenblaadjes, bosaardbeien en opwekkende grapefruit komen je tegemoet.
De wijn heeft een frisse smaak met tonen van citrus en een lichte pittigheid.
De afdronk is delicaat.

WIJNKAART
RODE WIJNEN
SHIRAZ, DEAKIN
Glas € 475 / fles € 22
Een mooie rijpe geur met pruimen, kruiden, drop en wordt ondersteund door wat
aangenaam eikenhout. Heerlijk rijk en rijp fruit in de smaak. Het doet denken aan confituren,
een vleugje peper in combinatie met fraai in de smaak verweven hout.
De tannine is mooi zacht en van een uitstekende kwaliteit.
•
PRIMITIVO PUGLIA, GRAN SASSO
Glas € 575 / fles € 27
Heerlijk zuidelijk glas rood, zwoel en krachtig, pure verleiding in geur en smaak,
zacht van karakter, soepel en afgerond. Even ongecompliceerd genieten van de zon in je glas.
•
MERLOT CABERNET RÉSERVE, BELLEVAUX
Fles € 31
Een soepele, rode wijn uit de Languedoc-Roussillon. Het is een blend van Merlot en
Cabernet Sauvignon, een echte allemansvriend met aroma’s van warm fruit en fijne
vanilletonen door de korte houtlagering.
•
RESERVA ALMANSA DO, MARIUS
Fles € 33
Deze helder robijnrode wijn heeft een zachte rijpe en zwoele geur met kersen, aardbei,
pruim en een vleugje vanille en gedroogde vijg. Volle, krachtige en rijpe smaak met laurierdrop,
zwarte kersen en bessen, pure choco, licht kruidig en een vleugje vanille.
•
MALBEC LA POSTA, PIZZELLA
Fles € 39
Het fruit staat hier voorop door de prachtige aromatische druiven die worden geoogst
en door voorzichtig houtgebruik, met heerlijk bessen, cassis, vanille, confituren, jeneverbes,
kruiden en chocola, in de smaak concentratie en diepgang, met mooi hout, fijn vanille en
zwarte peper, mooie zuren. Krachtige en intense rode wijn.
DESSERT WIJN (ZOET)
Glas € 475 / fles € 22
Een heerlijk open boeket met een duidelijke geur van zoete druiven. Hij doet denken aan
wilde voorjaarsbloemen en een vleugje groene appel. Elegante, verleidelijke en frisse wijn
met een aangename tinteling. Aangenaam zoete muskaatwijn met lekker sap en vers fruit,
maar ook wat spanning.

www.restaurantdewildebras.nl

