dinerkaart
VOORGERECHTEN

SOEPEN

Een weiland brood			
brood
6,50
Polderbrood - kruidenboter - groentesmeersel

Oma’s soep				
soep
7,00
Tomaten - room - basilicum

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

Opa’s soep				
soep
7,00
Vergeten groente soep

Het varkensfeest			
varkensfeest
13,75
Langzaam gegaard buikspek - zoete aardappel
knolselderij - mosterdmayonaise
Het gerookte visje 			 13,50
Gerookte zalm - gemarineerde zalm - zalmmousse
Het groentepalet			
groentepalet
12,50
Wisselende vergeten groente - bloemkoolcrème
avocadomayonaise
De paddenstoelenboot			
paddenstoelenboot
1 1,00
Gegratineerde champignons met kruidenboter
en oude kaas

Ons tuintje				
tuintje
7,00
Soep uit eigen tuin

SALADES
De groene favoriet van boer Piet
1 5 ,00
Carpaccio - gemengde sla - pijnboompitten
truffelmayonaise - oude kaas - zongedroogde tomaten
De groene zalm				
zalm
1 5 ,00
Gerookte zalm - gemengde sla - citroenmayonaise
komkommer - cherry tomaat - gepocheerd ei
Het romig groentje
		13,50
Brie - gemengde sla - walnoten - rode biet
lokale honing
Groen, groener, groenst			
Geroosterde groente - gemengde sla
avocadomayonaise

13,00

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

HOOFDGERECHTEN
De Molenwaard Schnitzel XXL - met ui en champignons of champignonsaus

20,00

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!

Opa’s stoof				
stoof
21,00
Stoofvlees - Blauwe ijsbeer - rode kool en puree
Oma’s kip				
kip
22,50
Klein kippetje - zoete aardappel - vergeten groentes
De vlakke akker				
akker
23,50
Kogelbiefstuk - knolserderij puree
geroosterde groente - truffeljus
Ereburger Molenwaard			
Molenwaard
18,75
Hamburger - pulled pork - gekarameliseerde ui
sla - tomaat - komkommer - barbecuesaus - broodje
De waterfrituur van Oom Paul 		
Kibbeling - ravigottesaus - boeren friet
gemengde sla

Als een vis in het water			
22,50
Kabeljauw - aardappelpuree - doperwten
worteltjes - kruidenolie
Burgemeester Molenwaard		
Molenwaard
18,75
Groenteburger - gekarmeliseerde ui
sla - tomaat - komkommer - kaas - barbecuesaus
broodje
Herfsttaartje 				18,50
Taartje van pompoen - geitenkaas
zoete aardappel creme - rucola - walnoten
				

18,00

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met groene salade, huisgemaakte appelmoes
en verse boerenfriet met mayonaise

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

