Lunchgerechten
Ciabatta pulled pork met koolsla en een honingmosterddressing

€ 9,50

Ciabatta belegd met gedroogde ham, zongedroogde tomaatjes en pesto

€ 7,50

Trio van vis
3 kleine luxe broodjes belegd met een garnalenkroket, gerookte zalm en tonijnsalade

€ 11,50

Twaalfuurtje
Maïsbrood belegd met een kroket, een spiegel ei en een biologische gehaktbal

€ 8,50

Uitsmijter
Geserveerd met naar keuze; ham, kaas of spek

€ 7,50

Uitsmijter de luxe
Geserveerd met carpaccio en oerbrood

€ 11,50

Boerenomelet
Geserveerd met brood naar keuze; wit, bruin, mais of oerbrood

€ 8,00

Kibbeling met remouladesaus, sla en frites

€ 8,50

Twee “Amsterdamse” kroketten met brood en mosterd

€ 7,50

Homestyle Angus beefburger met spek, kaas en tomatensalsa geserveerd met frites

€ 13,50

Twee huisgemaakte gehaktballen (biologisch)
Geserveerd met brood, mosterd en jus

€ 9,50

Clubsandwich
Met gerookte kip, sla, avocado, tomaat en yoghurtmayonaise

€ 9,50

Sandwich carpaccio
Geserveerd op oerbrood of maïsbrood met sla, pijnboompitten, oude kaas en pesto

€ 9,50

Sandwich zalm
Geserveerd op oerbrood of maïsbrood met sla, roomkaas, uitjes en honing-mosterddressing

€ 8,50

Panini met salami, tomaat en brie.

€ 7,50

Oer tosti met ham en kaas

€ 4,25

Oer tosti met brie, gerookte zalm, tomaat, rode ui en pesto

€ 7,75

Supplement frites (alleen bij onze lunchgerechten)

€ 1,50

Wenst u informatie over allergenen? Vraag het aan onze medewerkers!

Salades
Ceasar salade
Frisse salade met gegrilde kip, spekjes, croutons, zacht gekookt ei en een ceasardressing

€ 10,50

Oriëntaalse komkommersalade
Salade met gamba’s, komkommer, couscous, sesam, pinda’s en een honing-munt dressing

€ 11,50

Salade Caprese
Frisse salade met tomaat, mozzarella en basilicum

€ 9,50

Borrelhapjes
Broodplankje met aïoli, tapenade en kruidenboter

€ 7,50

Gevarieerd warm bittergarnituur (10 stuks)

€ 6,50

Bitterballen (8 stuks)

€ 5,00

Schaaltje olijven

€ 3,50

Inktvisringen met ravigottesaus

€ 7,50

Bittergarnituur De Molenhoek (16 stuk)
Gevarieerde warme hapjes, bestaande uit inktvisringen, mini loempia’s,
vlammetjes, bitterballen, bami & nasi snacks

€ 12,50

Proeverij van diverse soorten ham, worst, olijven zongedroogde tomaatjes en pesto

€ 10,00

Soepen
Tomatensoep

€ 5,00

Kippensoep

€ 5,00

Peruaanse vissoep

€ 6,00

Kerriesoep met banaan, kokos en cashewnootjes

€ 6,00

Hotel De Molenhoek is houder van een gouden Green Key
certificaat. Samen maatschappelijk verantwoord ondernemen met
zorg voor het milieu en de natuur.

Voorgerechten
Royale carpaccio “Original”
Rundercarpaccio geserveerd met pijnboompitten, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

€ 11,00

Gerookte lamsham met radijs, groene asperges en limoen-knoflookcreme

€ 8,50

Proeverij van diverse soorten ham, worst, olijven zongedroogde tomaatjes en pesto

€ 11,00

Vis of vlees Horse d’œuvre

€ 11,00

Zalmtartaar met Hollandse garnalen en avocadocreme

€ 13,50

1/2 koude kreeft met een citroen mayonaise geserveerd op een frisse salade

€ 15,00

Gerookte zalm met een gesnipperd uitje en een honing-mosterddressing

€ 12,50

Hollandse garnalencocktail

€ 14,50

Bladerdeeg bol gevuld met een kippen ragout

€ 9,50

Gamba’s gebakken in knoflookolie met chorizo, bieslook en rode ui

€ 12,50

Crab Cake geserveerd met gemengde salade en een remoulade saus

€ 12,50

Spiesje van coquilles en scampi’s
Geserveerd op een bedje van wakame salade

€ 12,50

Gebakken mosselen met een romige knoflooksaus

€ 9,50

Vlaamse garnalenkroketjes
Geserveerd met salade van tomaat, kappertjes, rode ui en limoendressing.

€ 9,50

Wenst u informatie over allergenen? Vraag het aan onze medewerkers!

Vleesgerechten
Gesneden ossenhaas ( voor 2 personen )
Geserveerd met ui, paprika, champignons, trostomaat en 2 warme sauzen

€ 43,50

Lamsrack geserveerd met thijmjus en kruidenboter

€ 19,50

Gewokte ossenhaas met scampi’s, roerbakgroenten en teriyaki saus

€ 21,50

Cordon bleu geserveerd met champignonroomsaus

€ 16,50

Kalfslever geserveerd met gebakken spek en ui

€ 16,75

Kalfstong geserveerd met champignonroomsaus

€ 17,50

Schnitzel forestiere met ui, ham, kaas, paprika, champignons, courgette en roomsaus

€ 18,50

Gewokte kipfilet geserveerd met vers fruit en kerriesaus

€ 18,50

Spareribs geserveerd met zoete chilisaus

€ 17,50

Schnitzel geserveerd met saus naar keuze:
Champignonroom,- peper,- bearnaise,- saté of kerriesaus

€ 17,50

Biefstuk geserveerd met saus naar keuze:
Champignonroom,- peper,- bearnaise,- sate,- kerriesaus of thijmjus

€ 18,50

Tournedos geserveerd met saus naar keuze
Champignonroom,- peper,- bearnaise,- sate,- kerriesaus of thijmjus

€ 20,50

Varkenshaas geserveerd met saus naar keuze
Champignonroom,- peper,- bearnaise,- saté- kerriesaus of thijmjus

€ 18,50

T-bone steak (ca 500 gr) bereid op onze Big Green Egg
Geserveerd met kruidenboter en witte pepersaus

€ 27,50

Mixed grill bereid op onze Big Green Egg
Spiesje van ossenhaas, lamsrack, sparerib, kipfilet geserveerd gepofte aardappel, maïs
en kruidenboter

€ 23,50

Tournedos van de chef bereid op onze Big Green Egg
Geserveerd met een truffelzwezerik bitterbal, groene pesto en kruidensaus

€ 22,50

Entrecote (Dry aged) bereid op onze Big Green Egg
Geserveerd met gebrande groene asperges en bearnaisesaus

€ 24,50

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites, gebakken aardappelen, één warme groente, salade
en appelmoes. Indien u een tweede warme groente, een schaaltje rijst of gekookte aardappelen wenst,
kunt u dit aangeven bij de bediening. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Hotel De Molenhoek is houder van een gouden Green Key
certificaat. Samen maatschappelijk verantwoord ondernemen met
zorg voor het milieu en de natuur.

Visgerechten
Oosterse zalm met sesamzaad op een bedje van lamsoren, lente ui, paprika
en soja-gembersiroop.

€ 19,50

Kabeljauw op een bedje van pasta, garnalen, bimi, rodeui en venusschelpen.

€ 20,50

Gebakken kabeljauw op een bedje van wilde spinazie en groene asperges
geserveerd met bearnaise saus

€ 20,50

Paling in het groen geserveerd met krieltjes.

€ 22,50

Zeewolffilet met mango omwikkelt met parmaham

€ 21,50

Verse zeetong

€ 29,50

Verse zeetong “Picasso”
Geserveerd met gebakken vruchten

€ 33,50

Gebakken slibtongetjes ( 3 stuks )

€ 19,50

Gamba’s in Thaise curry met haricot verts, paprika en ui, geserveerd met pasta

€ 21,50

Gepocheerde hele kreeft
Gegratineerd met knoflookboter, geserveerd met gegrilde groenten en Hollandaisesaus

€ 29,50

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites, gebakken aardappelen, één warme groente, salade
en appelmoes. Indien u een tweede warme groente, een schaaltje rijst of gekookte aardappelen wenst,
kunt u dit aangeven bij de bediening. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Wenst u informatie over allergenen? Vraag het aan onze medewerkers!

Seniorengerechten
Gebakken slibtongetjes (2 stuks)

€ 16,50

Kabeljauwfilet (120 gram) omwikkeld met Ardennerham
Geserveerd met vers fruit en bearnaisesaus

€ 16,50

Kipschnitzel Hawaï met ananas en kerriesaus

€ 14,50

Schnitzel (120 gram) met een saus naar keuze:
Champignonroom,- peper,- bearnaise,- saté,- of kerriesaus

€ 13,50

Tournedos (120 gram) met een saus naar keuze:
Champignonroom,- peper,- bearnaise,- saté,- kerriesaus of thijmjus

€ 17,50

Vegetarische gerechten
Vegetarische mediteraanse quiche

€ 15,50

Italiaanse tortillawrap gevuld met wokgroenten, pesto en Parmezaanse kaas

€ 15,50

Ravioli gevuld met aubergine en basilicum, geserveerd met tomatensaus

€ 16,50

Courgette gevuld met mozzarella en roerbakgroente, geserveerd met couscous

€ 16,50

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites, gebakken aardappelen, één warme groente, salade
en appelmoes. Indien u een tweede warme groente, een schaaltje rijst of gekookte aardappelen wenst,
kunt u dit aangeven bij de bediening. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Kindermenu
Voor onze kindermenu’s verwijzen wij u naar onze speciale Van der Valk wereldeters kinderkaart.
Vraag onze bediening voor meer informatie.

Hotel De Molenhoek is houder van een gouden Green Key
certificaat. Samen maatschappelijk verantwoord ondernemen met
zorg voor het milieu en de natuur.

Dessert
Dame Blanche
Vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom

€ 6,25

Sorbet royale
Vanille en aardbeienijs, vruchten overgoten met aardbeiensaus en slagroom

€ 6,50

Vers fruit met vanille ijs en slagroom

€ 6,50

Coupe banaan
Vanille ijs met banaan, warme chocoladesaus en slagroom

€ 6,50

Dronken sultan
Rum-rozijnen ijs met in rum gedrenkte rozijnen en slagroom

€ 6,50

Tiramisu

€ 7,50

Op de Big Green Egg gegrilde ananas
Geserveerd met omelet sibérienne en limoensorbetijs

€ 7,50

Koffie Compleet
Kopje koffie of cappuccino geserveerd met een bonbon, soufflé en bolletje vanille ijs

€ 6,50

Café Glacé
Vanille ijs overgoten met koffie en slagroom met caramel saus

€ 6,50

Coupe d’amour
Verschillende soorten ijs, vruchten en slagroom ( voor 2 personen )

€ 11,00

Hollands kaasplateau
Diverse Hollandse kazen geserveerd met brood, walnoten en uienchutney

€ 9,50

Tip!
Dessertwijn
Een zachte, zoete dessert- en kaaswijn

€ 5,50

Ook lekker bij ons Hollands kaasplateau een glaasje rode port

€ 3,00

Wenst u informatie over allergenen? Vraag het aan onze medewerkers!

