
Broodje kaas of ham/ keuze tussen wit of bruin brood 5,00€     
Broodje kaas & ham/ keuze tussen wit of bruin brood 6,00€     
Smos kaas of ham/ verse groentjes/ mayo/ keuze tussen wit of bruin brood 6,50€      
Smos kaas & ham/ verse groentjes/ mayo/ keuze tussen wit of bruin brood 7,50€      
Broodje gezond/ verse groentjes/ dressing/ keuze tussen wit of bruin brood 5,50€      
Croq 'n roll monsieur/ slaatje/ mayo 9,50€      
Croq 'n roll madame/ slaatje/ mayo 11,50€     
Club sandwich/ spek/ kip/ ei/ sla 13,00€    
Broodje van de week (zie suggestiebord)

Dagsoep/ keuze tussen wit of bruin brood 5,50€      
Rundscarpaccio/ kappertjes/ zongedroogde tomaat/ parmezaan/ olijfolie 14,50€    
Tomaat mozarella/ balsamico/ basilicum/ olijfolie/ sla 13,00€    
Scampi Molenhoeve/ paprika/ room/ tomaat 15,50€    
Kaaskroketjes/ slaatje 13,00€    
Garnaalkroketjes/ slaatje 14,50€    
Duo kaas- & garnaalkroketjes/ slaatje 14,00€    

Griekse salade/ komkommer/ tomaat/ olijf/ rode ui/ feta/paprika 18,50€    
Ceasar/ kip/ ei/ parmezaan/ ansjovis/ croutons 19,50€    
Geitenkaas "chevre buche"/ appel/ spek/ honing/ mosterddressing 20,50€   
Scampi/ tomaat/ komkommer/ appel/ appelsien vinaigrette 21,50€    

Spaghetti bolognaise 15,50€    
Pasta pesto/ tomaat/ champignon/ courgette 17,50€    
Pasta scampi Molenhoeve/ paprika/ room/ tomaat 21,00€    

Voorgerechten

Salades

Bij al onze salades is er keuze uit brood,rijst of een aardappelgerecht

Pasta

Bij al onze voorgerechten wordt er brood geserveerd

Smaakvolle broodjes en meer

Info over allergenen te verkrijgen bij onze medewerkers



Funky Fish/ tomaat/ augurk/ ei/ ui/ ijsberg/ tartaar 17,00€    
Bella Italia/ sla/ tomaat/ mozarella/ black agnus burger 18,00€    
Veggie/ dragonnaise/ sla/ tomaat/ui 17,00€    

1 - Kip 19,50€    
1 - Scampi 21,00€    
1 - Veggie 18,50€    

                            2 - Basmati rijst
                            2 - Mie

                                                         3 - Pikant
                                                         3 - Zoet zuur
                                                         3 - Curry

Scampi's/ gemengd slaatje/ keuze uit: Molenhoeve,  lookboter, curry 21,00€    
Zeetong "meunière" Dagprijs

Gemarineerde kipfilet/ tomaat-& komkommerslaatje 19,50€    
Filet mignon/ tomatensla/ saus naar keuze 24,00€   
Vol au vent/ gemengd slaatje 19,50€    
Geglaceerde ribbetjes/ dipsausjes/sla/ ananas 19,50€    

Spaghetti Bolognaise 10,00€   
Curryworst/ frietjes/ ketchup of mayo 7,50€      
Vol au vent/ frietjes 10,50€    

Visgerechten

Burgers

Oosters
 -Stel zelf uw wok samen-

                  Kindergerechten tot 12 jaar.

Bij al onze visgerechten is er keuze uit brood, rijst, pasta of een aardappelgerecht

Vleesgerechten

Bij al onze vleesgerechten is er keuze uit brood, rijst, pasta of een aardappelgerecht

Info over allergenen te verkrijgen bij onze medewerkers



- Brood 2,00€     
- Frieten 3,00€     
- Kroketten 3,00€     
- Aardappel in de schil 3,00€     
- Rijst 3,00€     
- Pasta 3,00€     
- Glutenvrij brood 3,00€     

- Tomatensla 4,00€     
- Witloofsla 4,00€     
- Gemengde sla 4,00€     
- Warme groenten 5,00€     

- Peperroom 3,50€      
- Champignonroom 3,50€      
- Stroganoff 3,50€      
- Béarnaise 3,50€      

- Mayonaise/ ketchup/ samurai 1,00€      

Slagroom 2,00€     
Warme chocoladesaus 2,00€     

Coupe Vanille / Mokka                   2 bollen/ 3 bollen/ 4 bollen  € 4,00 / 5,50 / 7,00
Dame Blanche                                  2 bollen/ 3 bollen/ 4 bollen  € 5,50 / 7,00 / 8,50 
Coupe Bresiliénne                            2 bollen/ 3 bollen/ 4 bollen  € 5,50 / 7,00 / 8,50 
Coupe vers fruit                               2 bollen/ 3 bollen/ 4 bollen  € 7,00 / 8,50 / 10,00
Coupe warme krieken                     2 bollen/ 3 bollen/ 4 bollen  € 6,00 / 7,50 / 9,00 
Apfelstrudel/ vanilleijs/ slagroom 8,50€      
Magnum Classic 2,70€      
Magnum Almond 3,00€     
Verse fruitsalade 8,00€     

Info over allergenen te verkrijgen bij onze medewerkers

Desserts

Supplementen

U vindt tevens een ruime keuze aan gerechten op ons suggestiebord 


