Donderdag van 16.30 – 20.00 uur
Vrijdag t/m zondag van 12.30 – 20.00 uur
Stuur tijdig u wensen door via de mail, info@dethornschemolen.nl.
Vergeet u telefoonnummer niet, dan bellen wij u zo snel mogelijk op om een afhaaltijd te
bespreken.
Wij hebben een (beperkte) mogelijkheid om te bezorgen, in de omgeving van Ooij, Leuth
en Millingen aan de Rijn.

- Oerbrood -

- Soepen -

Oerbrood bruin, wit of mais

Rundercarpaccio

8.50

5.25

appelreepjes en bacon

oude kaas, pitjes, zongedroogde tomaat,

Huisgemaakte erwten soep

truffelmayonaise en pesto

Lauwwarme brie

Mosterdsoep

7.95

5.50

roggebrood en katenspek

notenmix, cranberries en honing

Pulled pork

7.25

rode ui en BBQ-saus

Chorizokroketjes met oerbrood

6.55

- Pannenkoeken -

zongedroogde tomaat, cornichons en
piri piri saus

Naturel

5.55

9.25

Kaas

6.55

little gem, tomaat, gebakken ei, cornichons en

Spek

6.95

Spek-kaas

7.25

Pulled pork

9.25

Clubsandwich kip en spek
cocktailsaus

- Maaltijdsalades –

rode ui en BBQ-saus
Carpaccio salade

10.95

oude kaas, pitjes, zongedroogde tomaat,

9.15

rode ui, paprika, champignons, prei en kaas

truffelmayonaise en pesto

Herfst salade

Vega

12.25

gerookte eendenborstfilet, gebakken
paddenstoelen, noten en frambozendressing

Salades worden met brood geserveerd

Donderdag van 16.30 – 20.00 uur
Vrijdag t/m zondag 12.30 – 20.00 uur

- Hoofdgerechten – Vlees Mixed grill

- Winterse gerechten –

18.25

16.95

winterse groenten en aardappel

knoflooksaus

Boeren snitzel

Wild goulash

17.50

Spek, ui, champignons, paprika en gegratineerd met

Herten biefstuk

21.25

gebakken paddenstoelen en rodewijn jus

kaas

Stamppot van de week

Slowcooked gemarineerde kipfilet saté 14.95

iedere week een andere verse stampot

zoetzure komkommer en huisgemaakte satésaus

Huisgemarineerde spare ribs

BBQ burger – 100 % rundvlees

9.50
15.50

12.50 knoflooksaus

little gem, tomaat, cornichons, bacon, cheddar kaas,

- Desserts -

gefrituurde uienringen en bbq-saus

- Hoofdgerechten - Vis Kabeljauw omwikkeld met parmaham 16.25

bearnaise saus

Bosvruchten cake

4.50

Winterse polder hangop

5.95

stoofperencompote en honing

Merengue ijstaart

6.25

toffee of citroen

- Hoofdgerechten - Vegetarisch Vega juicy burger

11.95

Little gem, tomaat, cornichons, cheddar kaas en
rode uien chutney

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse groenten en friet.
Wilt u iets extra’s bestellen, hieronder staan de extra’s.

Extra’s + 2.00
Bakje rauwkost
Gebakken aardappelen
Friet
Wok groenten

