Lunchkaart
BROODJES

SOEPEN

Molenwaardbol licht of donker

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

Achterham				7,00
Achterham
Polderkaas				7,50
Polderkaas
Boerenpaté 				8,00
Huisgemaakte scharrelei salade 		

Ons tuintje				
tuintje
6,50
Soep uit eigen tuin

8,00

Hollandse garnalensalade 		1 1,50
Warme pikante kippendij 		

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

SALADES

9,75

Oma’s gehaktbal met mosterdmayonaise 9,50

De groene kip				
kip
1 1,75
Kippendij - gemengde sla - zoetzure groentes
croutons - chilli mayonaise

De favoriet van Boer Piet 13,50
Molenwaardbol - carpaccio - oude kaas
pijnboompitten - rucola
zongedroogde tomaat - truffelmayonaise

De groene zalm				
zalm
1 3,75
Gerookte zalm - gemengde sla - komkommer
cherry tomaat - ei - citroenmayonaise
De groene geit 			1 2,50
Geitenkaas - gemengde sla - zoete amandelen
rode ui - gele biet - honing

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

BOERENBOTERHAMMEN
Boerenboterham licht of donker

Papa’s geluksmomentje
9,50
2 Rundvlees- of Groentekroketten

Tosti de boer 			
ham - kaas

5,25

Tosti de boerin			
boerin
kaas

4,75

Tosti Molenwaard		
Molenwaard
6,00
geitenkaas - tomaat
Polderbrood stapeltje		
stapeltje
1 0,50
gerookte kip - scharrelei salade
bacon - sla - tomaat - komkommer
Polderbrood gebroken ei
ham of kaas of spek		
7,50
ham/kaas of spek/kaas
8,00
ham/kaas/spek			
8,50
						
Polderbrood Molenwaard
9,00
ei - ham - kaas - spek - tomaat				
			
Boerenomelet 		8,50
ei - groente - spek - kaas

Ereburger Molenwaard		
Molenwaard
12,00
Hamburger - sla - tomaat - komkommer - rode ui
spek - ei - kaas - broodje - Molenwaardsaus
met boerenfriet			
15,00
Burgemeester Molenwaard
12,00
Groenteburger - sla - tomaat - komkommer
rode ui - ei - kaas - broodje - Molenwaardsaus
met boerenfriet			
15,00

12,50
Polderuurtje
Dag soep - Boerenbrood - Molenwaardbol
ham - kaas - kroket - huzarensalade
komkommer - tomaat

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

