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Herberg
de Wilde Hof

Onze Eindejaars
Afhaal Wild Specialiteit!

Onze afhaalmenu’s zijn
telefonisch te bestellen
op woensdag t/m zondag
tussen 16:00 en 19:30 uur.

Tel: 0521-381242

Hertenbiefstukjes
met rode wijnsaus

24,25

Voorgerecht

9,75

Parmaham
met meloen

Op Eerste en Tweede Kerstdag geopend
tussen 12:30 en 19:30 uur.

Onze Afhaal Menukaart
Voorgerechten
Parmaham met meloen*
Carpaccio van ossenhaas met rucola, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en truﬀelmayonaise*
Warm stokbroodje met kruidenboter
Grote Noorse garnalen in kruidenboter (warm)*

9,75
12,75
4,75
9,75

*(Wordt geserveerd met een warm broodje met (kruiden)boter

Soepen
Gebonden tomatensoep met rundvlees
Romige champignonsoep
Mosterdsoep met zalm
Alle soep wordt geserveerd met een warm broodje

5,25
5,25
5,25

Plates
Gebakken zalm met mosterd-dillesaus
Gestoofde kabeljauw met Noorse garnalen
Hertenbiefstukjes met rode wijnsaus
“Herdersschotel” (Schnitzel)
“Wilde Hof Schotel”

19,50
19,50
24,25
15,00
19,00

Schnitzel met ham en kaas en demi-glacesaus

Biefstuk van de haas met gebakken champignons
Varkenshaas met gebakken spek en uien
“Schotel van de herbergier”

24,75
21,50
21,50

Huisbereide karbonade gemarineerd in tijm,
belegd met kaas, tomaat, prei, ui en ham
Rib-eye 500 gram met kruidenboter

25,50

Bovenstaande gerechten worden op een plate geserveerd
met 2 soorten groente, gebakken aardappelen en rösti
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Pannenkoeken
Naturel
Spek
Kaas
Worst
Appel
Ananas
Gemengde vruchten
½ spek ½ kaas
½ ham ½ kaas
½ appel ½ spek
Spek en kaas
Ham en kaas
Spek en appel
Gember
Boerenjongens
Boerenmeisjes
Banaan

Kinderpannenkoeken
7,25
9,25
9,25
9,25
9,25
9,25
9,25
9,25
9,25
9,25
10,75
10,75
10,75
10,00
10,00
10,00
9,25

vanaf

6,00

De kinderpannenkoeken zijn te
verkrijgen in dezelfde smaken als de
grote pannenkoeken.

Extra vulling:
Champignons/Uien/
Paprika/Tomaat per vulling 1,25
3 keer vulling naar keuze 2,70
4 keer vulling naar keuze 3,25

En lekker zelf
samenstellen !!!

www.herbergdewildehof.nl

Wij zijn ook op maandag 28 en
dinsdag 29 december geopend.
Vegetarische schotels
Groente omelet

14,75

met gebakken aardappelen en 2 soorten groente

Kaasplak

14,75

met gebakken aardappelen en 2 soorten groente

Kinderschotels
Kipﬁlet

8,00

met gebakken aardappelen en appelmoes

“Kinder Herdersschotel”

9,50

½ Schnitzel met gebakken aardappelen en 2 soorten groente

Nagerechten
Truﬀelijs met advocaat en slagroom
Huisgemaakt appelgebak

5,25
4,75

met vanilleroomijs en slagroom

Panna cotta met rood fruit
Ben & Jerry’s Caramel Chew Chew
Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie
Ben & Jerry’s Chunky Monkey non dairy

4,50
3,75
3,75
3,75

(zowel zuivelvrij als glutenvrij)

Schatkist

1,60

N.B. Het is niet uitgesloten dat
onze gerechten allergenen bevatten.

Wijnen

Huiswijn per ﬂes 10,50
Paciﬁco Sur merlot
Een heldere, wijn met een
dieprode kleur. Het aroma heeft
spanning door een zeer zuivere
combinatie van bramen en bessen.
De smaak is intens maar ook
heerlijk fris met tonen van
overrijp fruit en zeer zachte
tannines.
Gascogne Horgelus
rosé merlot & tannat
De geur van deze wijn spettert het glas
uit! Kenmerkend zijn frisse fruittonen
van klein rood fruit als framboos en wat
rode rozen. De smaak is droog met
knisperende, smaakvolle zuren en
fruitige aroma's.

Paciﬁco Sur chardonnay
Een goed gebalanceerde
Chardonnay met herkenbaar
variëteitskarakter. Een volle geur
met zacht tropisch fruit, een lichte
hint van boter en notigheid. De
smaak is voorzien van aangename
zuren en lekker sappig.

Gascogne Horgelus
colombard & sauvignon blanc
Deze wijn heeft frisse fruittonen van
appel, groene kruiden en wat witte
bloemen. De smaak is opwekkend fris
met een aangename concentratie van
knisperende, smaakvolle zuren en
fruitige aroma's.

www.herbergdewildehof.nl
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Herberg de Wilde Hof Middenweg 12 Vledder

Onze afhaalmenu’s zijn
telefonisch te bestellen
tussen 16:00 en 19:30 uur.

Tel: 0521-381242
Afhaalmenu geldig vanaf woensdag 23 t/m woensdag 30 December.
Ook op maandag 28 en dinsdag 29 december geopend.
31 december en 1 januari zijn wij gesloten.
Bestellingen voor Eerste en Tweede Kerstdag en 27 december
het liefst vóór 23 december doorgegeven,
i.v.m. de verwachte drukte.
Afhaal en bezorgen op deze drie dagen mogelijk
tussen 12:30 en 19:30 uur.
U kunt nu ook gebruik maken van onze bezorgservice.
Bezorgen is mogelijk vanaf € 25,00 en de bezorgkosten bedragen € 3,50.
Wij bezorgen in de volgende plaatsen:
Vledder, Vledderveen, Doldersum, Wapse, Wapserveen, Wilhelminaoord,
Frederiksoord, Nijensleek, Eesveen, Noordwolde en Noordwolde-Zuid.
Bij bezorging kunt u afrekenen met onze mobiele pin.

www.herbergdewildehof.nl

