
Molenwaardbol licht of donker  

AchterhamAchterham    8,00 

PolderkaasPolderkaas    8,50 

BrieBrie     9,00 

CarpaccioCarpaccio    14,00 

Gerookte zalm Gerookte zalm     14,00

TonijnsaladeTonijnsalade    1 1,50 

Warme pikante kippendijWarme pikante kippendij   12,75 

Geroosterde groenteGeroosterde groente   10,50 

Oma’s gehaktbal met mosterdmayonaiseOma’s gehaktbal met mosterdmayonaise 10,50 

 

   

Oma’s soepOma’s soep    7,00 

Tomaten - room - basilicum 

Opa’s soepOpa’s soep    7,00 

Vergeten groente  

Ons tuintjeOns tuintje    7,00 
Soep uit eigen tuin 

De groene favoriet van boer PietDe groene favoriet van boer Piet 15,00 

Carpaccio - gemengde sla - pijnboompitten
truffelmayonaise - oude kaas - zongedroogde tomaten  

De groene zalmDe groene zalm    1 5,00 

Gerookte zalm - gemengde sla - citroenmayonaise
komkommer - cherry tomaat - gepocheerd ei 

Het romig groentje Het romig groentje    13,50 

Brie - gemengde sla - walnoten - rode biet 
lokale honing 

Groen, groener, groenst Groen, groener, groenst   13,00 

Geroosterde groente - gemengde sla 
avocadomayoniase  

SOEPENSOEPEN

SALADESSALADES

BROODJESBROODJES

Lunchkaart

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.



Boerenboterham licht of donker  

Tosti de boer Tosti de boer    7,00 

ham - kaas 

Tosti de boerinTosti de boerin   7,00 

kaas 

Tosti MolenwaardTosti Molenwaard  7,50 
brie 

Polderbrood stapeltjePolderbrood stapeltje  1 2,75 
Gerookte zalm - tonijnsalade 
tomaat - komkommer - rode ui - sla    

Polderbrood gebroken ei Polderbrood gebroken ei  
ham of kaas of spek  8,00

ham/kaas of spek/kaas   8,50

ham/kaas/spek   9,00

Boerenomelet Boerenomelet   9,50 

ei - groente - kaas 

Papa’s geluksmomentje  Papa’s geluksmomentje   12,50 
2 rundvlees- of groentekroketten  

Ereburger MolenwaardEreburger Molenwaard  16,00 

Hamburger - pulled pork - gekarameliseerde ui
sla - tomaat - komkommer - barbecuesaus - broodje
met boerenfriet   18,75

Burgemeester MolenwaardBurgemeester Molenwaard 16,00 

Groenteburger - gekarmeliseerde ui 
sla - tomaat - komkommer - kaas - barbecuesaus
broodje
met boerenfriet   18,75

BOERENBOTERHAMMENBOERENBOTERHAMMEN

PolderuurtjePolderuurtje
Dag soep - boerenbrood - molenwaardbol

ham - kaas - kroket - huzarensalade
komkommer - tomaat 

14 ,50


