
Espresso, americano, 
cappuccino, latte

Flat white

Verse munt honing 

Gember honing

Fryske vrucht appelsap

Sinaasappelsap Biologisch

Peren sap

Van kempen smoothies
rood, groen, geel

KOFFIE EN THEE

SAPPEN

Bananen brood van van eck bakkerij

Fryse suikerbrood

Verse croissants van eck bakkerij boter jam 

ZOET

Fritz kola frisdranken 
Kola, kola suiker vrij, cassis, meloen, sinas 

Franklinks and Son LTD
Tonic water, ginger beer, 

Rhubarb & hubiscis water, elderflower cucumber water

Earth water plat/bruisend water

NON ALCOHOL



Heineken

Lokale Speciaal bieren
Kald Kletske Blond 

Kald kletske hoppig IPA

Grutte pier Triple

Kloosterfruit bier

Stëlz Hard Zeltzer
Rasberry, Mango, Lime, Grapefruit

Tres Cigueñeas 

Verdejo bio

Rosado Bio

Tempranillo bio

Porta leone frizzante 

Wijnen per fles

BIEREN

WIJNEN

Esbjaerg vodka

Boomsma DryGin 

Old captain Rum, wit , bruin 

Mix

Luxe mix 

GEDISTILEERD

Fricello friese Limoncello 

Jagermeister

Sambuca

Jajem jenever

Wylde Martijn ~ Big tom spiced bloody mary

Wylde Willem ~ Moscow Mule

Wylde Rachel ~ Dark ‘n Stormy

SHOTJES
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Luxe bitter garnituur

Puntzak boeren friet
Mayo - ketchup - truffel mayo

Bitterballen

Kids menu
Kip nuggets met boeren friet

FRITUUR

Boeren brood met dips
Vers afgebakken boeren brood met hummus dip, 
zon gedroogde tomaat tapenade en truffel dip. 

Borrel plankje 
Riperkrite tsiis  van lokale kaasboerderij “De deelen”, 
parma ham, wisselende droge worst, notenmelange, 
olijven, cornichons, boeren brood truffel dip.

Olijven

Nootjes
Cashew, amandelen, macadamia, pecan mix

BORRELEN

Sauzen
Ketchup - mayo - truffel mayo

Wylderikken tosties
Kinder tostie van casino brood met ham / kaas 
of peanut butter & jelly.

Peanut butter jelly
Pindakaas, lokale aarbeien jam en granola. 

Parma ham truffel
Parma ham, Riperkrite tsiis van lokale kaasboerderij 
“De deelen”, pijnboom pitjes, rucola en truffel mayo.

Veggie
Hummus, zon gedroogde tomaatjes, Riperkrite 
tsiis van lokale kaasboerderij “De deelen”, ui, 
pijnboompitten en rucola. 

Wylde deluxe
Gerookte bio ham, Riperkrite tsiis van lokale 
kaasboerderij “De deelen”, tomaat en rucola. 

TOSTIES

Pingo ijs
Smaken : naturel , vanille , honing en bramen. 
Pingo ijs Melktap Molke & Huning in Twijzel IJs van eigen 
biologische melk op ambachtelijke wijze bereid door Wiebe de 
Jong. Zonder aroma’s en E-nummers. Het vanille ijs is gemaakt 
van vanillestokjes. Het honing ijs is gemaakt van streekhoning 
van imker Kamminga uit Eastermar. Het bramenijs bevat 
bramen uit eigen streek.

IJS

Soep van de dag
De soep van de dag is gemaakt met verse 
lokale streek producten en verse groente uit 
de moestuin. Vraag ons naar de soep van vandaag. 
De soep wordt geserveerd met verse boeren brood.

SOEP

Fresh foodie

FRESH FOODIE

Een team van gepassioneerde mensen die van goed eten houden.
In een wereld waar goed, vers en kwalitatief eten de norm is 
zagen wij een kans. Wij ontwikkelen wekelijks een nieuw menu in 
samenwerking met onze Chef Koks, in onze productiekeuken in 
Amsterdam. Daar creeren, koken en maken wij gerechten klaar die 
we Vacuum verpakken. We werken uitsluitend met verse producten 
en houden rekening met alle trends rondom de wensen van onze 
doelgroep (vega(n), glutenvrij, keto etc). Dit doen wij met liefde en 
passie. Ons doel is om jou te kunnen laten genieten van hoogwaar-
dige maaltijden die ready-to-eat zijn, dankzij onze Vacuümmethode 
kan dit! Alles blijft krakend vers.

Vraag aan onze werknemers welke gerechten er vandaag 
beschikbaar zijn.

Willen jullie wat bestellen voor in jullie bungalow 
of Yurt? Stuur ons een whatsapp bericht naar 
+311234569 en dan komen wij het brengen.


