Menukaart

Lunch
Twee Bourgondische Kroketten........................... € 8,25
Oerbrood* | mosterd
veg

an
Twee veganistische Kroketten ...........................€
10,50
Oerbrood* | mosterd

Uitsmijter naar keuze............................................... € 8,50
Oerbrood* | ham, kaas of spek
per extra supplement € 0,50
Uitsmijter de luxe....................................................€ 12,50
Oerbrood* | carpaccio | pijnboompitten
Parmezaanse kaas
Brioche bol met 3 soorten vis.............................€ 15,50
Zalm | tonijn | Noorse garnalen | cocktailsaus

Twaalfuurtje...............................................................€ 12,50
Oerbrood* | kroket | spiegelei met kaas
tomaten crème soep
Vegetarisch twaalfuurtje......................................€ 12,50
Oerbrood* | veganistische kroket
spiegelei met kaas | pompoensoep
Sandwich gerookte zalm.......................................€ 13,75
Roomkaas | sla | uitjes | honing-mosterd dressing
Sandwich gerookte kip..........................................€ 12,50
Spek | sla | tomaat | yoghurtdressing
Toast met roerei en Hollandse garnalen........€ 14,50
Toast met roerei en gerookte zalm...................€ 13,50
Supplement friet........................................................ € 2,50
Alleen mogelijk bij onze lunchgerechten

*Het brood dat wij bij onze lunchgerechten serveren zijn zogenoemde ‘’oerbroden’’. U heeft de keuze uit de volgende soorten: Wit of donker meergranen oerbrood.

Salades
Caesar salade.............................................................€ 13,00
Krokante Kip | spek | gekookt ei | Parmezaanse kaas
croutons | caesar dressing
Salade met lauwwarme
gekarameliseerde geitenkaas............................€ 13,00
Dadels | appel | spek | walnoten
honing-mosterd dressing

Rode biet van de ‘’Big Green Egg’’......................€ 13,50
Appel | geitenkaas | walnoten | gemarineerde
paddenstoelen | balsamico glacé

Borrelhapjes

Broodplankje................................................................€ 7,50
Aïoli | tapenade | kruidenboter | pesto

Gefrituurde inktvisringen
met remouladesaus ( 8 stuks )............................. € 8,50

Bourgondische bitterballen ( 6 stuks ).............. € 5,50

Gefrituurde gepaneerde garnalen
met chilisaus ( 8 stuks )........................................... € 8,50

Warm bittergarnituur ( 8 stuks ).......................... € 8,50

Soepen
Tomaten crème soep................................................ € 6,50
Pompoensoep met bosui
en geroosterde paprika............................................€ 7,50
Heeft u een allergie of specifieke dieetwensen? Geef het aan ons door.

Voorgerechten
Rundercarpaccio ‘’Original’’..................................€ 12,50
Pijnboompitten | Parmezaanse kaas
basilicumdressing | mesclun sla
Rundercarpaccio Molenhoek...............................€ 14,50
Paddenstoelen | pijnboompitten |
Parmezaanse kaas | truffelmayonaise | kaaskletskop | rucola
Gerookte Zalm...........................................................€ 12,50
Venkel | appel | wortel | Citrus dressing | bieslook crème

Hollandse garnalen cocktail................................€ 16,50
Sla | appel | cherrytomaat | cocktailsaus
Gamba’s pil pil...........................................................€ 13,50
Olijfolie | knoflook | pepertjes
Vispalet van de chef...............................................€ 16,50
Gerookte zalm | Hollandse garnalen
lauwwarme gamba’s
Gebakken mosselen met kruidensaus ............€ 12,50

Al onze voorgerechten worden geserveerd met ovenvers breekbrood en roomboter.

Vleesgerechten
Angusburger Molenhoek.......................................€ 20,00
Kaas | bacon | gebakken ui | spiegelei | tomaat

Schnitzel met een saus naar keuze..................€ 18,00
Champignonroom | peper | stroganoff | satésaus

Gebakken kalfslever................................................€ 18,50
Spek | ui

Varkenshaas met een saus naar keuze............€ 19,50
Champignonroom | peper | stroganoff | satésaus

Cordon bleu................................................................€ 18,50
Gegratineerd met kaas | champignonroomsaus

Biefstuk met een saus naar keuze....................€ 19,50
Champignonroom | peper | stroganoff | satésaus

Duitse schnitzel........................................................€ 19,50
Ham | ui | spek | champignonroomsaus

Tournedos met een saus naar keuze................€ 26,50
Champignonroom | peper | stroganoff | satésaus

Al onze hoofdgerechten worden standaard geserveerd met een bakje warme groenten en een bakje rauwkost.
Wenst u hier frietjes of gebakken aardappelen bij geef dit aan bij onze medewerker. Heeft u een allergie of specifieke dieetwensen? Geef het aan ons door.

Voorgerechten:

wild kaart

Wildsoep........................................................................ € 8,50
Licht gebonden | stukjes wild
geroosterde spekjes | geroosterde pompoen
Wildpaté duo.............................................................€ 13,50
Mesclun salade | walnoten | stoofpeertje
rabarber compote | rode ui chutney

Hoofdgerechten:

Jachtschotel...............................................................€ 21,50
Wildstoof | paddenstoelen | rode kool
Hertensukade............................................................€ 22,50
Stamppot | paddenstoelen | romige wildsaus

Dessert:

Stoofpeertjes............................................................... € 8,50
Kaneelijs | slagroom

Al onze wild hoofdgerechten worden geserveerd met een bolletje dagverse stamppot, een bakje rauwkost en een tartelette met stoofpeer, spek en zuurkool uit de oven
Wenst u hier frietjes of gebakken aardappelen bij geef dit aan bij onze medewerker.

Dry-Aged Entrecote ± 250 gram..........................€ 29,50
Procureur.....................................................................€ 23,50
Langzaam gegaard | abrikozen

Dry-Aged Prime Rib XXL ± 375 gram................. € 37,50
Zalmfilet......................................................................€ 23,50
Langzaam gegaard | op cederhout

De vleesgerechten van de BGE worden geserveerd met een maïskolf, aardappelgerecht, gegrilde grove groenten, chimichurri, BBQ saus en een bakje friet.

Visgerechten
Gebakken zalm..........................................................€ 21,50
Couscous | spinazie | kruidensaus

Tongrolletjes ( 5 stuks ).........................................€ 20,50
Gepocheerd | groenten | Hollandaisesaus

Pasta met gebakken zalm en gamba’s.............€ 22,50
Tagliatelle | kruidensaus

Gebakken sliptongetjes ( 3 stuks )....................€ 24,50

Mixed vis......................................................................€ 25,50
Zalm | sliptong | gamba spies | Hollandaisesaus

Verse Zeetong............................................................ € 37,50
Thaise Curry met gamba’s en rijst.....................€ 23,50

Heekfilet......................................................................€ 19,50
Wintergarnituur | pesto
Al onze hoofdgerechten worden standaard geserveerd met een bakje warme groenten en een bakje rauwkost.
Wenst u hier frietjes of gebakken aardappelen bij geef dit aan bij onze medewerker. Heeft u een allergie of specifieke dieetwensen? Geef het aan ons door.

Senioren gerechten

Vegetarische en Veganistische gerechten

Gebakken sliptongetjes ( 2 stuks )....................€ 19,00

Mediterrane quiche................................................. € 17,50

Zalmfilet...................................................................... € 17,50
Uit de oven | Hollandaisesaus

Pasta..............................................................................€ 16,00
Spinazie | champignons | pesto | room
verse kruiden

an
Kikkererwtenstoof met rijst.................................
€ 17,50
Kruidig | kokosmelk

veg

Tongrolletjes ( 3 stuks )......................................... € 17,50
Gepocheerd | groenten | Hollandaisesaus

an

Gevulde artisjok........................................................€ 18,50
Paddenstoelen | gemengde noten | tomatensalsa
(Mogelijkheid om te gratineren met kaas, dit is niet veganistisch)
veg

Schnitzel (120 gram) met een saus naar keuze...€ 14,00
Champignonroom | peper | stroganoff | satésaus

Al onze hoofdgerechten worden standaard geserveerd met een bakje warme groenten en een bakje rauwkost.
Wenst u hier frietjes of gebakken aardappelen bij geef dit aan bij onze medewerker. Heeft u een allergie of specifieke dieetwensen? Geef het aan ons door.

Dessert
Dame blanche..............................................................€ 7,50
Vanille-ijs | warme chocoladesaus | slagroom

Kindermenu
VOORGERECHT
Tomatensoepje............................................................ € 3,00

Crème brûlée................................................................€ 7,00

Pompoensoepje.......................................................... € 3,00

Trifle.................................................................................€ 7,50
Koekjeskruim | banketbakkersroom
gebakken appel | rozijnen | kaneelijs

HOOFDGERECHT

Koffie compleet........................................................... € 9,50
Mini Crème brûlée | cappuccino ijslolly | bonbon
koffie likeurtje
Sorbet royaal............................................................... € 8,50
Verse vruchten | bol vanille-ijs | bol aardbeienijs
aardbeiensaus | slagroom

Kroket met friet...........................................................€ 7,50
Frikadel met friet........................................................€ 7,50
Kaassoufflé met friet.................................................€ 7,50
Schnitzel met friet...................................................€ 10,00
Gebakken zalm met friet.......................................€ 10,00

DESSERT
Kinderijsje..................................................................... € 3,50
Hoofdgerechten worden geserveerd met tomaatjes,
komkommer, appelmoes en mayonaise

