wijn

bieren

Rood Pinot Noir

€ 4,00 per glas
€19,95 per fles

Rood Barolo (alleen per fles)

€29,95 per fles

Wit Sauvignon  (droog)

€ 4,00 per glas
€19,95 per fles

Wit Chardonnay (droog)

€ 4,00 per glas
€19,95 per fles

Wit Viognier Grenache (droog) € 4,00 per glas
€19,95 per fles
Rose Chiraz

Jupiler
Palm
Hoegaarden wit
Leffe Blond
Leffe Bruin

€ 2,85
€ 3,75
€ 3,75
€ 4,00
€ 4,00

Trappist Tripel
Trappist Dubbel

€ 4,50
€ 4,50

Wieckse Rose
Liefmans Fruitesse
Lindemans Kriek

€ 3,50
€ 3,75
€ 4,00

Amstel Radler
€ 4,00 per glas			
Amstel Radler 0,0%
€19,95 per fles
Amstel 0,0%

bier-wijn

€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25

koffie
Koffie
Mok Koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Espresso Macchiato
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Warme Chocolademelk
IJs Koffie (vraag ons naar
de verschillende smaken)
Slagroom

taart
€ 2,50
€ 3,50
€ 2,40
€ 3,50
€ 2,70
€ 2,75
€ 2,50
€ 2,60
€ 4,00
€ 0,50

Molense Appeltaart
Oma’s Notentaart
Proeven van twee met verse slagroom:
Proeven van huisgemaakte appeltaart
met een kop (gewone) koffie, kop thee:
Proeven van huisgemaakte notentaart
met een kop (gewone) koffie, kop thee:
Proeven van twee met verse slagroom,
een kop (gewone) koffie, kop thee:
Verse slagroom, extra

thee

		
Voor de theesoorten hebben wij
een divers assortiment van
vers gedroogde theeën  
Pot thee (circa 4 glazen)
Verse muntthee
Verse muntthee met honing
(van de BijenBoerderij in Galder)

€ 2,80
€ 8,50
€ 2,90
€ 3,00

sappen
Groot glas verse jus
Appeleare

€ 3,95
€ 2,80

frisdranken FR
Spa Blauw, Spa Rood
€2,55
Coca Cola, Cola Light, Fanta, 7-Up,
Bitterlemon & Tonic
€ 2,50
Ice Tea, Ice Tea Green
€ 3,00
Cassis
€ 2,80
Rivella
€ 2,90
Fristi, Chocomel
€ 2,90
Ranja
€ 1,00

koffie- thee- fris- taart

€ 3,50
€ 3,75
€ 4,25
€ 5,75
€ 6,00
€ 6,50
€ 0,50

lunch
*Voor onze broodjes kunt u een keuze maken uit wit of bruin brood.
*Bij de salades krijgt u een plankje met stokbrood geserveerd.
Huisgemaakte Groentesoep
Huisgemaakte Tomatensoep

€  6,50
€  6,50

ITALIAANSE LEKKERNIJEN
Selectie van verschillende soorten hammen en kazen met een starter
van een huisgemaakte Bruchetta.

€18,00

KAASPLANKJE
Een selectie van verschillende soorten kazen die goed op elkaar zijn afgestemd,
om een heerlijk wijntje of biertje bij te nuttigen.

€10,00

VIS TRIO
Paling, gerookte zalm, tonijn, met toast, boter, wasabi mayonaise,
mosterd-dille dressing en sojasaus.

€13,00

BROODJE HAM OF KAAS

€ 5,50

CLUB GEITENKAAS
Een lauw/warm geitenkaas, op een bedje van gemengde sla, appel en walnoten,
besprenkeld met heerlijke streekhoning van de BijenBoerderij in Galder.

€  8,00

CLUB GEZOND
Gemengde sla, ei, komkommer, tomaat, ham en kaas.

€  6,00

CARPACCIO
De klassieker, zoals men gewend is.

€  8,50

CLUB CARPACCIO
Rundercarpaccio, op een bedje van gemengde sla en rucola, komkommer,
truffelmayonaise en Parmezaanse kaas.

€ 9,50

VITELLO TONATO
Rosbief, op een bedje van gemengde sla, truffelmayonaise, kappertjes,
olijven en Parmezaanse kaas.

€  8,50

CLUB KIP
Gerookte kip, ham, ijsbergsla, geserveerd met naturel chips.

€  8,50

CLUB VIS
Geserveerd op sandwichbrood, gerookte zalm, kruiden roomkaas, ijsbergsla,
geserveerd met naturel chips.

€  8,50

CLUB TONIJN
Huisgemaakte verse tonijnsalade, op een bedje van zachte veldsla

€ 7,50

SALADE ZALM
€11,50
Frisse salade van gemengde sla, gerookte zalm, dungesneden rode ui, kappertjes,
pijnboompitten, zoetzure komkommer, walnoten, afgemaakt met mosterd-dilledressing.
SALADE NICOISE
Frisse salade van tonijn, gemengde sla, ansjovis, haricoverts, komkommer,
olijven, ei, kappertjes en een tomaatje.

€11,50

SALADE GEITENKAAS
€11,50
Frisse salade van gemengde sla, zachte geitenkaas, tomaat, olijven, pijnboompitten,
besprenkeld met heerlijke streekhoning van de BijenBoerderij in Galder,
afgemaakt met een subtiele dressing van een citroen-mosterd dressing.

-lunch

