MENUKAART
Voor bij de Borrel
Bourgondische bitterballen 6 st
Bourgondische bitterballen 9 st
Krokant kipfingers deluxe 8 st

€ 6,85
€ 9,85
€ 9,95

met cocktailsaus

Nacho’s

€ 7,65

met crème fraîche, chilisaus, tomaten relish,
gegratineerd met boerenkaas

Een lekker etentje cadeau doen?
onze cadeaubon kan in ieder gewenst bedrag

Happen van de plank

€ 19,50

met kaas, worst, ham, olijven, gekarameliseerde
noten en focaccia

Warme bites

15st

€ 14,35

met o.a. bitterballen, mozzarellasticks en garnalen

Portie olijven & zoutjes

€ 5,95

Div. Oerbrood ( wit, bruin of mais )
Licht gerookte rundercarpaccio

€ 8,65

met gemengde sla, oude kaas, pitjes, zongedroogde
tomaat, truffelmayonaise en huisgemaakte pesto
Gezond (kan ook vegetarisch)
€ 6,25
met gemengde sla, tomaat, gekookt ei, belegen
boerenkaas, boerenham en honing-mosterddressing

Tonijnsalade

€ 7,95

met gemengde sla, rode ui, aardappel, augurk, ei,
appel en cocktailsaus

Club sandwich

€ 9,65

met little gem, tomaat, komkommer, augurk, bacon,
gebakken ei, gerookte kipfilet en cocktailsaus

Broodje van de week
Vraag aan onze medewerkers(sters)

Tosti’s ( van focaccia brood )
Polder tosti

€ 5,20

met belegen boerenkaas en boerenham

Hawaï tosti

€ 5,75

Brand Sylvester

met belegen boerenkaas, boerenham en ananas

Zoet kruidig biertje van de tap

met belegen boerenkaas, boerenham en een
gebakken ei

Brand Weizen
Wit biertje van de tap

Polder tosti deluxe
Tosti brie

€5,80
€ 7,00

met prosciutto ham, appel, noten, cranberries
en honing

Onze tosti’s kunnen vegetarisch besteld worden

MENUKAART
Soepen

Div. Oerbrood ( wit, bruin of mais )
Pittige kipreepjes

€ 8,95

Oosterse heldere kippensoep

€ 8,35

Tomaten-crème soep

met rode ui en paprika

2- kroketten

Bourgondische rundvleeskroketten met oerbrood

Twaalfuurtje

€ 8,95

met belegen boerenkaas, gebakken ei,
bourgondische kroket en een kleintje tomatencrèmesoep

Gebakken kippenlevertjes

€ 5,95

met mie, verse groenten en kipspiesje

€ 4,85

met huisgemaakte pesto

Soep van gisteren

dagprijs

Broodplankje

€ 4,45

met knoflooksaus en gezouten honing roomboter

€ 7,95

met bacon, ui, champignons en rozemarijn-tijmjus

Voorgerechten
Uitsmijters ( wit, bruin of mais)
Uitsmijter boerenkaas
Uitsmijter boerenham
Uitsmijter boerenkaas & boerenham
Thornsche Molen

€ 7,95
€ 8,65
€ 9,70
€ 9,95

Gamba’s piri piri
Licht gerookte rundercarpaccio
Palet van de Molen
Proeverij van vis & vlees lekkernijen

Healthy omelet

in kruidenboter en licht gegratineerd

€ 8,35

Hamburgers
Huisgemaakt verantwoord van 100% rundergehakt

Molenburger

€ 12,20

met little gem, tomaten relish, gebakken ei, streaky bacon
en cheddar kaas

Boerenburger

€ 12,70

met little gem, tomaten relish, streaky bacon, rode ui,
champignons en cheddar kaas
Burgers worden standaard met frites geserveerd

Salade met krokante kipfingers

Toast gravad lax

€ 10,95

met zeewiersalade en wasabimayonaise

Onze voorgerechten worden geserveerd met
focaccia brood

Hoofdgerechten - Vlees
Stoofpotje uit de Ooijpolder

€ 18,95

Runderstoofvlees volgens oud recept van
Slager Boy Stappershoef met grove groenten

Bourgondische schnitzel

€ 15,95

met huisgemaakte stroganoffsaus

Kalfslever

€ 19,90

met spek, ui, champignons en rozemarijn-tijmjus

Black Angus biefstuk
€ 12,95
€ 11,95

met geitenkaas, geroosterde biet, kikkererwten, gegrilde
paprika, rode ui, komkommer, tomaat en yoghurtmuntdressing

Ocean salade

€ 8,95

€ 14,95

met kroepoek, huisgemaakte atjar en satésaus

met bacon, appel, oude kaas en cocktailsaus

Flower Power salade

€ 12,50

Gebakken paddenstoelen

Varkenshaassaté

Maaltijdsalades

€ 11,25

met oude kaas, pitjes, zongedroogde tomaat,
huisgemaakte pesto en truffelmayonaise

met bacon, champignons, rode ui, prei, paprika,
tomaat, gegratineerd met kaas
met spinazie, geitenkaas, zongedroogde tomaat en een
noten/zaden mix

€ 13,45

met rode ui, paprika en prei

€ 14,95

met gravad lax, gamba’s, tonijn, rode ui,
blini’s en limoenvinaigrette
Salades worden standaard met focaccia brood
geserveerd

€ 24,70

met gebakken paddenstoelen of gezouten honingroomboter

Verse pasta biefstuk

€ 16,95

met verse wok groenten en oosterse saus

Varkenshaaspuntjes in roomsaus

€ 16,50

met spek, ui en champignons

Vlees van de dag

dagprijs

Allergenen: Heeft u een voedselallergie?
Of mag u bepaalde producten niet eten?
Geef het tijdig door aan onze bedieningsmedewerker(ster)
Op deze manier kunnen wij nog beter met uw wensen en
voorkeuren rekening houden

MENUKAART
Hoofdgerechten Vis
Verse pasta gamba’s

Pannenkoeken
€ 16,90

met verse wokgroenten en oosterse saus

Kabeljauw

€ 18,75

met kruidenkorst, gesmoorde venkel en citroenolie

Catch of the day

dagprijs

Hoofdgerechten vlees noch vis
Vegetarische pasta

€ 13,35

met verse groenten en piri piri saus

Gevulde portobello

Naturel
Appel
Appel & rozijnen
Ananas
Kaas
Kaas & spek
Spek
Spek & appel
Spek, kaas en ananas
Spek, ui en champignons
Ham, ui en champignons
Thornsche Molen

€ 6,45
€ 8,00
€ 8,55
€ 8,55
€ 7,70
€ 9,05
€ 8,45
€ 8,75
€ 9,45
€ 9,95
€ 9,95
€ 13,90

Spek, ui, champignons, paprika, prei en kaas

€ 14,40

met camembert, tomatensalsa en een bladerdeegkoekje

Pikante kip

€ 12,30

Pikante kipreepjes, paprika, ui en chilisaus

Vega

€ 12,10

Champignons, prei, paprika, ui en kaas

Pannenkoeken worden geserveerd met suiker & stroop

Dessert
Crème brûlée ‘de klassieker’

€ 6,25

met een bolletje vanille ijs

Sorbet

€ 6,75

met vers fruit en diverse soorten sorbetijs

Merengue ijstaart

€ 6,85

elk seizoen een ander smaakje

Dame blanche

€ 6,25

Vanilleijs met huisgemaakte chocoladesaus

Bosvruchtensoepje met vanille hangop € 6,25
met rood fruit van ooijsmoois en een kletskop

Trio van chocolade

€ 7,50

met mousse, brownie en ijs

Chef’s dessert

Ons zusterbedrijf www.de-vink.nl te Ooij
is geschikt voor kleine en grote feesten
Like ons op Facebook & Instagram (logo FB &
Instagram

€ 7,95

DE verrassing van onze chef

Koffie compleet

€ 7,20

met koffielikeur en diverse lekkernijen

Verrassingsmenu….
3 gangen diner
Laat u verrassen door de chef
Met producten van het seizoen

€29,75

www.dethornschemolen.nl
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