
Lunch. (tot 17:00)

Broodjes.
Carpaccio   9,00
Dun gesneden rund bekleed met
gemengde slamix, pijnboompitjes, cherry tomaatjes, 
komkommer, parmezaanse kaas en truffelmayonaise 
op een Italiaanse bol.

Warmvlees   9,00
Gebakken fricandeau op een Italiaanse bol met 
gebakken champignons en uitjes.
De pindasaus serveren wij apart!

Brie   8,00
Vers afgebakken Italiaanse bol met daarop mooie 
plakken brie, gemengde slamix,
walnoten en honing.

Tonijn   9,00
Huisgemaakte tonijnsalade op Molenaarsbruin of een 
Italiaanse Bol. Gemengde slamix, komkommer en 
cocktailsaus 

Gezond (ook vegetarisch mogelijk)   7,50
Rustiek Molenaars bruin brood rijkelijk belegd met 
kaas, (ham), gemengde slamix, gekookt eitje, tomaat, 
komkommer en zigeunersalade.   

Kwekkeboom kroketten    8,00
Twee Kwekkeboom kroketten op rustiek Molenaars 
bruin brood, met grove mosterd en een kleine salade 
aan de zijkant!

Uitsmijter ham/kaas + spek 1,-     8,00
Drie gebakken eieren, met meegebakken kaas, ham 
en eventueel spek op het lekkere Molenaarsbruin 
brood!

12 uurtje   12,50
Proeverijtje van tomatensoep of de dagsoep,
kwekkeboom kroket op molenaarsbruin met grove 
mosterd en een rundvlees salade.

Soep.
Tomaat    6,00
Tomatensoep met een sneetje molenaarsbruin

Soep van de dag     6,00
Met een sneetje brood molenaarsbruin

Grote trek.
Stoofvlees 15,50
Pannetje stoofvlees volgens mama’s
huisgemaakt recept geserveerd met frietjes,
mayonaise en een salade. 

Maneburger 16,50
180 gram graangevoerde Australische Angus burger met 
Smokey bbq saus, sla, rode ui, tomaat, bacon,
cheddarkaas, bacon, uiennest en dat allemaal tussen een 
lekkere sesam bun! Met een lekker portie frietjes of 
aardappel wedges aan de zijkant!

Maneburger vega    16,50
100% plantaardige burger die smaakt als
rundvlees, met Smokey bbq saus, sla, rode ui, tomaat, 
cheddarkaas, uiennest en dat allemaal tussen een 
lekkere sesam bun! Met een lekker portie frietjes of 
aardappel wedges aan de zijkant!

Kipsaté    16,50
Royale spies met kip gemarineerd naar eigen recept. 
Geserveerd met atjar, kroepoek, satesaus en frietjes of 
aardappelwedjes naar keuze!

Salade.
Carpaccio Salade  12,50
Gemengde sla mix met dungesneden carpaccio van het 
rund, cherry tomaatjes, komkommer, pijnboompitjes, 
parmezaansekaas en truffelmayonaise.

Caesar salade (ook vegetarisch mogelijk)   9,50
Slamix en ijsbergsla met cherrytomaatjes,
komkommer, gekookt eitje, gerookte kipfilet,
huisgemaakte volkoren croutons en een frisse dressing!

Borrel. (Gehele dag)

Bittergarnituur 8st/16 st 4,90/8,90
Gemixte hapjes, inclusief sausjes!

Borrelplank   14,50  
Royale plank met olijven , borrelnootjes, bittergarnituur, 
serranoham en brood met aioilien tapenade 

Nachos   8,50
Met cheddarkaas, guacomole& chilisaus

Broodplankje   5,50
Brood met aioli en tapenade

Puntzak friet + Mayo   4,50


