
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wild menu’s 
 
 

Natuurlijk wordt de innerlijke mens niet vergeten tijdens Zandvoort goes Wild. Je 
kunt tijdens Zandvoort goes Wild bij verschillende Zandvoortse restaurants terecht 
voor een heerlijk wild-menu. Zowel in het dorp als op het strand. We hebben de 

verschillende menu’s voor je op een rijtje gezet. 
  



 
 

Vooges Strand 
Boulevard Paulus Loot 1A 
2042 AA  Zandvoort 
Tel: 023-5716959 
 
3-gangen wildmenu - €35,- p.p. 
Het is weer herfst! Kom bij Vooges Strand genieten van ons heerlijke 3-gangen 
wildmenu! De openhaard staat aan en ons uitzicht aan zee is altijd fantastisch! 
De hele maand oktober staat bij ons in het teken van Zandvoort goes Wild! Tot snel 
en reserveren kan via onze site, www.vooges.nl o.v.v. wildmenu. 
 
Je hebt de keuze uit drie voorgerechten, drie hoofdgerechten en drie nagerechten. 
 
Voorgerechten 
 

- Tartaartje van verse zalm, bieslook, dragon, saffraanmayonaise, roze peper, 
zwarte kroepoek 

- Terrine van gestoofde wildzwijnprocureur, eendenlever, paddenstoelen, 
kweepeer, hazelnoot 

- Spinaziesalade, tète de moine, rode ui, pecannoten, honingvinaigrette 
 
Hoofdgerechten 
  

- Kabeljauwstaart, krokante pancetta, seizoensgroenten, verjus beurre-blanc, 
mousseline 

- Steak van hert aardappelmousseline, cavolo nero, Portjus,  blauwe bessen 
- Risotto van parelgort, sojaboontjes, paddenstoelen, Parmezaan, krokante 

boontjes 
 
Nagerechten 
 

- Crème brûlée van cardemom, rietsuiker, kaneelijs 
- Tartufo, vanilleijs, chocolade, noisette, salted caramel 
- Kaasplankje  



 
 

Brasserie Zin 
Haltestraat 26 
2042 LN  Zandvoort 
Tel: 023-8222220 
 
2 gangen Wild-menu - € 29,50 p.p. 
Keuze uit: 
 
Hoofdgerechten 
 

- Wild-paté met preiselbeeren (cranberry’s) 
- Bisque d'Homard met rouille en bruin stokbrood 
- Wildragout met hertenfilet, gevulde perzik 

 
Nagerecht 
 

- Chocolademousse met witte chocolade en karamelzeezout 
 
 
Optioneel boek je een wijnarrangement bij à € 13,50 p.p. (3 glazen) 
Het wijnarrangement bestaat uit 3 Chateau Meiland wijnen: 
 

- Chardonney, 2019 
- Rose, Pays Doc 2019 
- Merlot, 2018 

 
  



 
 

Strandpaviljoen Tent 6 
Boulevard Paulus Loot 6 
2042 AD  Zandvoort 
Tel: 06-41313515 
 
Drie woensdagen in oktober Wild Wednesday bij Tent6. 
Reserveren gewenst: kim@tent6.nl 
 
7 oktober: Eend 
Wild eendenborstfilet - € 22,50 
met knolselderij, truffelpuree, gekonfijte sjalot, stoofpeer & port-jus 
 
14 oktober: Hert 
Hertenrugfilet - € 22,50 
Met hete bliksem, schorseneren en portobello-jus 
 
21 oktober: Zwijn 
Wild Zwijnfilet - € 22,50 
Met rozemarijnpuree, spruiten, pencetta en cognac-jus 
 
Wild-workshop 20.00 - 22.00 uur 
Aansluitend op het diner kan een art class van Joan Bergmans gereserveerd 
worden. Het thema is specifiek gericht op wild. Denk aan vossen, natuurland-
schappen, herten & vogels. Er wordt gezorgd voor genoeg inspiratie dus meld je 
snel aan via joanbergmans.com. 
Kosten: € 20,- per les (inclusief materialen en begeleiding) 
  



 
 

Bohdi Beach 
Zuidstrand 2 
2042 AD  Zandvoort 
Tel: 06-15699638 
 
 
Bodhi goes wild! 
Op zaterdag 3 oktober bieden wij een uniek & dagvullend programma aan: 

- Een wandeling van 2 uur door de AWD onder leiding van een natuurgids 
- Een 4-gangen wild menu 
- Een plekje in de buitenbios voor de film "Into the Wild" 

  
 
Omschrijving 
Om 15u starten we met een 2uur durende wandeling door de Amsterdamse 
waterleidingduinen met natuurgids Ruud van Doorn. 
Bij terugkomst om 17u steken we de open haard aan en kan er een drankje gedronken 
worden. 
Om 18u kun je genieten we van een 4 gangen wildmenu; 
  

• Herfstsoepje met wilde paddenstoelen 
• Hertenstoof van hert uit de AWD met cranberries, kaneel & gratin 
• Kaasplankje met port 
• Crème Brûlée met wilde bramen 

  
Gerechten kunnen eventueel ook door een vegetarische variant vervangen worden 
  
Kosten voor het menu en de bios zijn € 50 p.p., de wandeling kost € 10 p.p. en kan apart 
afgerekend worden. 
 
Aanmelden kan per mail naar info@bodhibeach.nl 
Bij slecht weer kunnen we het evenement 1 week verplaatsen 
  



 
 

’t Wapen van Zandvoort 
Gasthuisplein 10 
2042 JM Zandvoort 
Tel: 023 – 7431556 
 
 
Geniet heel oktober van ’t Wapens Wilde Weken. 
In verband met beperkte plek, graag vooraf reserveren. 
 
 
Wildmenu van 3 gangen  € 29,50 (iedere week een ander menu) 
Wilde Borrelplank  € 17,50 
Bols Cocktail ‘Oh Deer’ €   7,00 
Proeverij van bokbieren €   9,50 
 


