
Te bestellen vanaf 17:00 uur 

Diner

Pinsa 

Mozzarella   12.50 
Italiaans brood, mozzarella, tomaat, rucola

Prosciutto 13.50 
Italiaans brood, moz zarella, tomaat, rauwe ham, rucola

Maaltijdsalades
Geserveerd met brood en boter

Carpaccio 16.50 
sla, rundvlees, pesto, zonnebloempitten, kaas

Pulled chicken 16.50 
sla, pulled chicken, komkommer, noten, 
oosterse mayonaise

Caprese  16.50 
sla, mozzarella, tomaat, croutons

Voorgerechten 

Broodplank   7.00 
brood, boter

Tomatensoep   7.00 
brood, boter

Carpaccio 11.00 
rundvlees, pesto, rucola, zonnebloempitten, kaas

Caprese   11.00  
mozzarella, tomaten, basilicum

Ham & meloen 11.00 
meloen, rauwe ham, tomaat 

Zalm 11.00 
gemarineerde zalm, venkel, limoenmayonaise

Voor de kinderen
Tot 12 jaar

Poffertjes   7.00 
boter, poedersuiker

Pannenkoek   7.00 
stroop, poedersuiker

Fish & chips  8.50 
gebakken vis, ravigottesaus, verse frites, fritessaus

Frites & snack  7.50 
verse frites, fritessaus, appelmoes en keuze uit: 
frikandel, kroket, kaassoufflé, kipnuggets (4 st.)

Kipsaté  8.50 
gebakken kip, satésaus, verse frites, fritessaus

Kinderijsje 5.50 
vanille-ijs, slagroom, verrassing



Te bestellen vanaf 17:00 uur 

Diner

 = Vegetarisch gerecht 

 = Duurzaam gerecht

Heb je speciale wensen betreffende 
allergieën of een dieet?  

Vraag dan naar onze 
“allergenenkaart”.

Desserts
 
Dame blanche 7.00 
vanille-ijs, chocoladesaus, slagroom

Appeltaart 2.0 7.00 
appel, kaneel, rozijnen, cake, vanille-ijs, slagroom 

Molecaten dessert 7.00 
vanille-ijs, tropisch fruit, kletskop

Tiramisu 7.00 
lange vinger, mascarpone, cacao

Steengrillen
Gezellig zelf kokkerellen aan tafel, op een lavasteen van 

zo’n 400°C. Vrijdag t/m zondag en vooraf reserveren.

Runderbiefstuk, malse kip, varkenshaasmedaillon, 
hamburger, portobello met brie, paprika-ringen, 
champignonpartjes, uienringen, gemengde salade, 
stokbrood, kruidenboter, sauzen en verse frites.
Per persoon, minimaal 2 personen 29.50

Kinderen t/m 10 jaar 15.00 

Arrangement uurtje bowlen & steengrillen
Per persoon, minimaal 2 personen 32.50

Kinderen t/m 10 jaar 16.00 

Vegetarisch? Informeer bij één van onze collega’s.

Hoofdgerechten
Runderbiefstuk 22.50

diamanthaas, pepersaus, tomaten

Mixed grill 22.50

runderbiefstuk, kip, varkenshaas, tzaziki, mais

Zalm   22.50

zalmfilet, pesto, tomaten, venkel

Curry   18.50

rijst, kikkererwt, kokos, koriander, tomaat, 
champignon, brood

Varkensbuikspek 20.00

teriyaki, koriander, komkommer, mini mais

Altijd lekker
 
Molecaten burger  17.50

Black Angus burger, augurk, ui, tomaat, bbq-saus,
verse frites, fritessaus 
(ook vegetarisch te bestellen) 

Kipsaté  17.50

kipdij, satésaus, kroepoek, verse frites, fritessaus

Fish & chips    17.50

gebakken vis, ravigottesaus, citroen, 
verse frites, fritessaus

Pokébowl
Rijst, mais, komkommer, sesam, wakame, edamame, 

mango, soja

Vegetarisch  14.50 

Zalm 16.50 

Kip 16.50 

Bij te bestellen
 

Gebakken aardappeltjes   3.50 

Verse frites met fritessaus   3.50 

Gemengde salade   3.50


