WELKOM,
REIZIGER!
Doe je rugzak af, zet de koffers neer en
neem de tijd om even op adem te komen
in restaurant Travellers’ Taste. Op onze
menukaart vind je iets lekkers voor elk
moment van de dag. Een kop pittige koffie,
een gezonde salade, een borrel met een hapje
of een complete, ter plekke bereide maaltijd
(vlees, vis en vegetarisch), het kan allemaal.
Na een pauze in Travellers’ Taste heb je weer
volop energie voor de volgende expeditie.
Eet smakelijk!

SOEPEN
Soep van de dag

€ 5,50

WILDLANDS soep

€ 5,50

met Indian curry, lente-ui, champignons, kip en noodles

Pomodori tomatensoep

€ 5,50

geserveerd met crème fraı̂che, knoflookcroutons en olijfolie

VOORGERECHTEN
Gerookte zalm

€ 8,50

met verse kruiden, toast, appel en kwark

Salade Caprese

€ 10,50

met buffelmozzarella, tomaat en basilicum

Rundercarpaccio

€ 11,50

met truffelmayonaise, rucola, pijnboompitten en
Parmezaanse kaas

Brood met kruidenboter

€ 4,50

Plankje WILDLANDS

€ 11,50

met Spaanse worst, Italiaanse ham, Franse kaas, olijven,
zongedroogde tomaten, aioli, kruidenboter en brood

HOOFDGERECHTEN
Kipsaté

€ 12,50

met kroepoek, atjar, patat en salade

Gebakken biefstuk

€ 16,50

met pepersaus, patat en salade

Vegetarische torteloni

€ 12,50

met verschillende groenten en salade

Spareribs

€ 15,00

met verschillende sausjes, patat en salade

Hamburger

€ 14,50

van 100% rund met patat en salade

Mixed grill

€ 17,50

met bijpassende sausjes, patat en salade

Zalmfilet
bereid in de oven met vissaus, patat en salade

€ 16,00

KIDS
Tomatensoep
Kindertosti

€ 3,50
€ 3,00

Kidsbox met poffertjes met roomboter en jam
Kidsbox met kipnuggets en patat
Kidsbox met kroket en patat
Kidsbox met frikadel en patat

€
€
€
€

Kinderschnitzel met friet en appelmoes
Kindersorbet met slagroom

€ 5,95
€ 3,50

Een Kidsbox is
inclusief een
een
Capri-Sun en
ng!
leuke verrassi

5,95
5,95
5,95
5,95

DESSERTS
Tiramisu

€ 6,50

traditioneel bereid met lange vingers,
koffie en amaretto

Crème brûlée

€ 7,50

met walnoten en vanille-ijs

Witte chocolademousse

€ 6,50

met limoen, munt en passievrucht

Warme appeltaart

€ 6,50

met vanille-ijs

Vruchtensorbet

€ 5,50

met slagroom

Chocosorbet

€ 5,50

met slagroom

Kindersorbet
met slagroom

€ 3,50

