dinerkaart
VOORGERECHTEN

SOEPEN

Een weiland brood			
brood
5,50
Polderbrood - kruidenboter - groentesmeersel

Oma’s soep				
soep
6,50
Tomaten - room - basilicum

De favoriet van boer Piet		
Piet
12,50
Streek carpaccio - oude kaas - pijnboompitten
rucola - zongedroogde tomaat - truffelmayonaise

Opa’s soep				
soep
6,50
Groente - gehaktballetjes - croutons

De boerenpaté 			8,75
Boeren paté - toast - zoetzure rode ui - kruidensla
portstroop
De Hollandse visvangst 			
13,75
Gerookte zalm - Hollandse garnalen - gerookte paling
Het bonte knolgewas			
knolgewas
8,00
Rode biet - gele biet - zoete amandelen
kruidensla - honing
De paddenstoelenboot			
paddenstoelenboot
7,50
Champignons - prei - ui - toast - verse kruiden

Ons tuintje				
tuintje
6,50
Soep uit eigen tuin

SALADES
De groene kip				
kip
1 2,50
Kippendij - gemengde sla - zoetzure groentes
croutons - chilli mayonaise
De groene zalm				
zalm
1 3,75
Gerookte zalm - gemengde sla - komkommer
cherry tomaat - ei - citroenmayonaise
De groene geit 			12,50
Geitenkaas - gemengde sla - zoete amandelen
rode ui - gele biet - honing

heb je vragen over allergenen of een allergie, laat het onze gastheer of gastvrouw weten.
De chefkok zal dan samen naar de mogelijkheden kijken.

HOOFDGERECHTEN
De Molenwaard Schnitzel XXL - uien - champignons

17,50

De vakantie favoriet
De ouders van Fien & Teun gaan niet vaak op vakantie maar als ze gaan, dan gaan ze naar Oostenrijk om te skiën. Daar
eten ze altijd bij de Schnitzelhutte, hun favoriete plek om te eten. Bij de schnitzelhutte hangen de schnitzels over de rand van
het bord. Dat willen ze de gasten in de gasterij ook laten ervaren en daarom staat hij ook hier op de kaart, maar dan net een
beetje meer Molenwaard!

Het varkentje wassen 			
21,50
Varkenshaas - kriel - spek - bonen - poftomaatjes
paddenstoelen jus

De waterfrituur van Oom Paul 		
16,50
Kibbeling - remoulade saus - boerenfriet
gemengde sla

Met de kippen op stok			
stok
17,00
Kippendij - paprika - ui - zoete aardappelfriet barbecuesaus

Burgemeester Molenwaard		
Molenwaard
17,50
Groenteburger - sla - tomaat - komkommer
rode ui - ei - kaas - broodje - Molenwaardsaus

De vlakke akker				
akker
22,00
Kogelbiefstuk - kruidenpuree - zomergroentes
champignons - rode wijnsaus

De bloeiende berm 			
17,00
Gevuld groente trio - paprika - courgette
paddenstoel
				

Ereburger Molenwaard			
Molenwaard
17,50
Hamburger - sla - tomaat - komkommer - rode ui
spek - ei - kaas - broodje - Molenwaardsaus

al Onze hoofdgerechten worden geserveerd met een
plankje boerenfriet, salade, frietsaus en huisgemaakte
appelmoes

Het zulte water en het potig land
21,50
Zeebaars - aardappelpuree - doperwten
worteltjes - kruidenolie

NAGERECHTEN
Oma’s appeltaart 			
7,50
Boeren appeltaart - vanilleijs - slagroom

De koude boomgaard 			
Sorbetijs - vers fruit - slagroom

De fruitzuivel van Tante Mies		
Mies
Hangop - rood fruit

6,50

Een schep ijs				
ijs
8,00		
Verrassing van de chef

Fiens chocoladedroom			
chocoladedroom
Taartje - mousse - ijs

8,50

Hollands kaasplankje 			
9,75
Diverse kazen van Kaasboerderij Kuiper

8,00

heb je vragen over allergenen of een allergie, laat het onze gastheer of gastvrouw weten.
De chefkok zal dan samen naar de mogelijkheden kijken.

