
De boerenpatéDe boerenpaté  3,75 
Boeren pate - toast  

De toktokDe toktok  3,50 
Kip - sla - tomaat  
komkommer - appel 

De BlubBlubDe BlubBlub  4,00 
Visvingers - dipsaus  

Groene vingers Groene vingers   3,00 
Komkommer - paprika
wortel  - dipsaus 

 

Oma’s soepOma’s soep  3,50 
Tomaten - room  

Opa’s soepOpa’s soep  3,50 
Groente - gehaktballetjes  

Ons tuintjeOns tuintje  3,50 
Soep uit eigen tuin

VOORGERECHTENVOORGERECHTEN SOEPSOEP

Kinderkaart - DinerKinderkaart - Diner

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



Het varkentje wassenHet varkentje wassen    8,50 8,50 
Varkenshaas - kriel - bonen  
poftomaatjes - roomsaus 

Het krokante kippetjeHet krokante kippetje    8,008,00  
Krokante kippendijstukjes 
boerenfriet - ketchup  

Ereburger MolenwaardEreburger Molenwaard    9,759,75  
Hamburger - sla - tomaat komkommer 
kaas - ei - Molenwaardsaus - broodje

De waterfrituur van Oom PaulDe waterfrituur van Oom Paul    8,008,00  
Kibbeling - ravigottesaus - boerenfriet 
gemengde sla 

Burgemeester Molenwaard Burgemeester Molenwaard   9,75 9,75 
Groenteburger - sla - tomaat  
komkommer - ei - kaas - 
Molenwaardsaus - broodje

De graanmolenDe graanmolen        7,50 7,50 
Pannenkoek naturel   

Supplement appel, kaas of spek  1,001,00  

Al onze hoofdgerechten worden Al onze hoofdgerechten worden 
geserveerd met tomaten-geserveerd met tomaten-
komkommersalade, huisgemaakte komkommersalade, huisgemaakte 
appelmoes & boerenfriet met appelmoes & boerenfriet met 
frietsausfrietsaus

Hooibergje frikandelHooibergje frikandel  7,50 
Frikandel - boerenfriet - appelmoes 

Hooibergje kroketHooibergje kroket  7,50 
Kroket - boerenfriet - appelmoes  

Hooibergje Kaas Hooibergje Kaas   7,50 
Kaassoufle - boerenfriet - appelmoes  

Hooibergje KipHooibergje Kip    7,50 
Kipnuggets - boerenfriet - appelmoes  

Al onze snackgerechten worden Al onze snackgerechten worden 
geserveerd met tomaten-geserveerd met tomaten-
komkommersalade en frietsauskomkommersalade en frietsaus

De fruitzuivel van Tante MiesDe fruitzuivel van Tante Mies  4,00 
Hangop - rood fruit  

Fien’s chocoladedroomFien’s chocoladedroom  4,50 
Taartje - ijs 

De koude boomgaardDe koude boomgaard    4,50 
Sorbetijs - vers fruit - slagroom  

Een schep ijsEen schep ijs   4,00 
Verrassing van de chef 

De botervlootDe botervloot   3,75 
Poffertjes - poedersuiker - roomboter

HOOFDGERECHTENHOOFDGERECHTEN SNACKGERECHTENSNACKGERECHTEN

NAGERECHTENNAGERECHTEN


