
Broodjes  
Bij alle broodjes heeft u keuze uit een Italiaanse- of boerenbol  

 
Broodje runder carpaccio       € 10 ½ 
met rucola, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaat, kappertjes en een keuze uit  
mosterd-dille dressing of truffelmayonaise 
 

Club sandwich        € 10 ½ 
de klassieker met gerookte kip, uitgebakken spek, 
ei en tomaat geserveerd tussen getoast brood 

    *extra friet met mayonaise     € 2 ½   

 
 

   Voorgerechten 
 

Molensteen breekbroodjes    € 6 
met huisgemaakte smeersels 
 

Runder carpaccio      € 10 
huis gesneden carpaccio met rucola, pijnboompitjes, 
Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, kappertjes  
keuze uit mosterd-dille dressing of truffelmayonaise 
 
 
 
 

Voorgerecht salades: 
 

Salade warme geitenkaas     € 10  
met walnoten, ananas en mosterd-dille dressing 
 
 

Salade kip       € 9 
met warme gebakken kip, spek en diverse groenten 

 
 

Onze salades worden standaard opgemaakt met sla, rucola, 
komkommer, tomaat, paprika, kappertjes, mais, rode ui en 

een foccacia-stengel. 
 



Pannenkoeken 
 

1. Naturel met roomboter    € 6 ½ 
  

2. Ananas      € 8 
  

3. Rozijnen      € 8 
  

4. Appel       € 8 
  

5. Appel en kaneel      € 9 ½ 
  

6. Appel en ananas     € 9 ½ 
  

7. Appel en rozijnen     € 9 ½ 
  

8. Appel en boerenjongens    € 9 ½ 
  

9. Appel, rozijnen en ananas    € 11 
  

10. Appel, banaan en ananas    € 11  
  

11. Spek       € 8 ½ 
  

12. Spek en appel     € 10 
  

13. Spek en ananas     € 10 
  

14. Spek en kaas     € 10 
  

15. Spek en ham      € 10 
  

16. Spek en rozijnen     € 10 
  

17. Spek, appel en rozijnen    € 11 ½ 
  

18. Spek, champignons en kaas   € 11 ½ 
  

19. Spek, appel en kaas    € 11 ½ 
  

20. Spek, ananas en kaas    € 11 ½ 
  

21. Spek, ham en kaas     € 12 
  

22. Spek, champignons, bosui en kaas  € 13  
 

23. Kaas       € 8 ½ 
 . 

24. Kaas en ham      € 10 
  

25. Kaas en ananas     € 10 
  

26. Kaas, champignons en bosui   € 11 ½ 



 
 

  

27. Banaan      € 8 
    

30. Salami      € 8 
  

31. Salami en kaas     € 10 
 
 

 
 

Kindergerechten 
 
Bob de Bouwer / Toverfee     € 8 
pannenkoek om zelf in elkaar te “bouwen” 
met hagelslag en snoepjes, voor jongens of meisjes 
  
Rupsje Nooitgenoeg            € 7 ½ 
pannenkoek met ½ meegebakken appel, ½ naturel 
  
Huismuis              € 7 ½ 
pannenkoek met ½ meegebakken kaas, ½ naturel 
  
Berta 23       € 7 ½ 
pannenkoek met ½ meegebakken spek, ½ naturel 
  
Knuffel pannenkoek     € 10 ½ 
naturel pannenkoek met poedersuiker 
en een hele grote lieve zachte verrassing  
   
Kipnuggets, kroket of mini frikadellen   € 8 ½ 
met frites, mayonaise en appelmoes  
 
Kinderportie spareribs of kipsaté   € 11 
met frites, mayonaise en garnituur 

 
 

Bij alle kindergerechten een leuke verrassing! 
 



 
Onze specialiteiten pannenkoeken 

 
  

Partijtje                   € 14 
met ½ meegebakken appel en rozijnen 
en ½ meegebakken spek en kaas       

 
Het Kippenhok                  € 14 ½ 
met meegebakken gerookte kip, 
brie, ananas en mosterd-dille dressing 

  
De Weide                    € 15 ½ 
met meegebakken spek, kaas, 
paprika, rode ui, champignons en bos ui 

 
Holle Bolle Gijs       € 15 ½  
met meegebakken spek, ham, salami, gerookte kip,  
kaas en bbq-saus  
 
Hamburger pannenkoek      € 15 ½  
met meegebakken hamburger, rode ui, paprika, 
champignons en kaas, afgemaakt met salade,  
komkommer en hamburgersaus 
 
Meneer de bok       € 15 ½  
met meegebakken gerookte kip, belegd met warme  
geitenkaas, walnoten, sla, tomaat en mosterd-dille dressing 

 



 
Iets anders ? 

 

 

Spareribs, om je vingers bij af te likken!           € 19 ½  
± 400 gram malse, huis gemarineerde spareribs,  
geserveerd met gemengde salade en frites   
Zoet of pikant te bestellen 
 

Kipsaté        € 18 ½ 
onze befaamde huisgemaakte kipsaté met satésaus,  
salade, gebakken uitjes, frites en kroepoek 
 

Malse kippendijen      € 16 ½  
huis gemarineerd, geserveerd met seizoens- 
groenten en frites 
 

Broodje boeren hamburger    € 17 ½ 
hamburger met gebakken spek en ei, kaas, tomaat,  
augurk en hamburgersaus, geserveerd met frites 
 

 
 
 

Maaltijd salades 
 Maaltijdsalades                 

        
Salade warme geitenkaas         € 17 ½ 
met warme geitenkaas, walnoten en ananas  
   

Salade kip           € 16 ½ 
met warme gebakken kip, spek en diverse groenten 
 
 
Onze salades worden standaard opgemaakt met sla, rucola, 
komkommer, tomaat, paprika, kappertjes, mais, rode ui en 

een foccacia-stengel 
 

 
 



 
 
 

Nagerechten 
  

 
Brownie van pure chocolade met stukjes   € 3 ½  
walnoten  
  
Huisgemaakte cheesecake    € 5   
afwisselend van smaak   
 

 


