LUNCH

Landbrood

tot 17:00 uur

(wit of bruin brood)

Carpaccio
Dun gesneden rundvlees, rucola, amandelen,
groene kruidensaus, oude kaas

Lekker voor
bij de koffie
Appelgebak
met slagroom

3,75

Donut

2,00

Muffin
chocolade of karamel

3,25

Kroketten
2 kroketten op brood met mosterddragonsaus

8,50

Tosti
Jonge kaas en/of ham, sla, ketchup

6,00

Kip
Kipfilet, kerrie mayonaise, ananas

9,50

Geitenkaas
Noten, sla, honing

9,50

Makreel
Gerookte makreel, wasabi mayonaise, radijs

9,50

Eiergerechten
Voor bij de borrel

(wit of bruin brood)

Uitsmijter
Ham en/of kaas

7,50

Omelet

7,50

Ui, champignon, spek
Brood
Breekbrood, mosterddragonsaus, kruidensaus

5,00

Bitterballen
8 stuks, mosterd

6,00

9,50
Bittergarnituur
12 stuks gemengde hapjes, chilisaus, mosterddragonsaus

10,50

Friet & Snack
Bordje friet
Verse friet, mayonaise

4,00

Tortilla chips
Uit de oven met tomaten salsa, rode ui, oude kaas

6,50

Friet & Kroket
Verse friet, kroket, mayonaise

6,50

Mini loempia
8 stuks

5,50

Friet & Frikandel
Verse friet, frikandel, mayonaise

6,50

Molecaten plank
Leuk om te delen diverse warme en koude hapjes,
brood en dip

6,50

16,00

Friet & Kaassoufflé
Verse friet, kaassoufflé, mayonaise
Friet & Kipnuggets
Verse friet, kipnuggets, mayonaise

6,50

= Vegetarisch gerecht

Lunch & Diner
Te bestellen tot sluiting keuken.

Soepen
Tomaat
Gebonden tomatensoep geserveerd met brood

6,50

Ui
Verse uiensoep geserveerd met brood

6,50

Maaltijdsalades
Geitenkaas
Salade, biet, honing, noten

14,50

14,50
Caesar (ook vegetarisch te bestellen )
Suikersla, kip, ansjovis, kruidensaus, croutons, oude kaas

Makreel
Salade, radijs, wasabi mayonaise, komkommer

Burgers & Friet

Molecaten burger
Broodje, rundvleesburger, augurk, tomaat, rode ui,
bacon, grillsaus, verse friet, mayonaise en salade

14,50

15,00

15,50
Molecaten Cheeseburger
Broodje, rundvleesburger, augurk, tomaat, rode ui,
bacon, cheddar, grillsaus, verse friet, mayonaise en salade

Molecaten vegaburger
Broodje, vegaburger, augurk, tomaat, rode ui, cheddar,
grillsaus, verse friet, mayonaise, salade

= Vegetarisch gerecht
Heeft u speciale wensen betreffende allergieën of een dieet?
Vraag dan naar onze “allergenenkaart”.
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Boterhammetje
(Wit of bruin) chocoladepasta,
jam, ham of kaas

3,00

Poffertjes
Gebakken poffertjes, boter,
poedersuiker

5,00

Friet & snack
Verse friet, appelmoes, mayonaise
en keuze uit: kroket, frikandel,
kaassoufflé of kipnuggets

6,75

Friet & hamburger
Verse friet, appelmoes, mayonaise
en hamburger

7,50

Kinderpannenkoek
Naturel

6,50

Kinderijsje
Vanille-ijs, aardbeiensaus, spikkels
en speeltje uit de schatkist

4,00

15,00

Pannenkoeken
Naturel

7,00

Ham, kaas, appel of spek

8,00

Ham en kaas

8,50

Kaas en spek

8,50

Spek en appel

8,50

Diner

Te bestellen vanaf 17:00 uur tot sluiting keuken.

Voorgerechten
Brood
Breekbrood, groene kruidensaus, mosterddragonsaus
Carpaccio
Dun gesneden rundvlees, rucola, amandelen, oude kaas,
groene kruidensaus

Hoofdgerechten
5,00
10,00

Kipsaté
Gemarineerde kippendij, satésaus, atjar, cassave

17,50

Runder ribeye
Gegrilde ribeye, bearnaisesaus, tuinboon, groene asperge

21,00

Zeebaars
Gebakken zeebaars, pappardelle, tomaat, venkel

18,50

Kip
Gepocheerde kip, kerriemayonaise, ananas, bacon

9,50

Makreel
Gerookte makreel, radijs, wasabi mayonaise,
komkommersalsa

9,00

Groentewrap
Gevulde wrap, met diverse soorten groente, bonen,
kaas

17,50

Geitenkaas
Rode biet, honing, noten

9,50

Varkenshaas
Varkenshaas medaillons, gebakken champignons, ui,
roomsaus

18,50

Extra bij te bestellen: gebakken aardappeltjes 3,25 | gemengde salade 3,00

Steengrillen
(alleen op reservering)

Gezellig zelf kokkerellen
aan tafel, op een
lavasteen
van zo’n 400ºC.

Dessert

Prijs per persoon (minimaal 2 personen)

25,00

Kinderen t/m 10 jaar

12,50

Arrangement uurtje bowlen met steengrillen!
28,00
Prijs per persoon (minimaal 2 personen)
Kinderen t/m 10 jaar

14,00

Wij serveren per persoon: runderbiefstuk, malse kip,
varkenshaasmedaillon, hamburger en portobello met brie.
Met een uitgebreid garnituur van gekleurde paprika-ringen,
champignonpartjes, uienringen en rauwkost. Tevens serveren wij
versgebakken broodjes, sausjes en verse friet.
Vegetarisch? Informeer bij één van onze collega's.

Molecaten dessert
3 soorten ijs, chocoladesaus, slagroom

7,00

Blondie
Witte chocolade brownie, cassisijs,
rood fruit, merengue

7,00

Pannacotta
Vanille/ karamelpudding, stroopwafelkruimels,
karamelsaus, slagroom

7,00

Aardbeienparfait
Stilstaand bevroren ijs, aardbeiensaus,
verse aardbeien, slagroom

7,00

dranken
Warme dranken Speciale koffie Frisdranken
Koffie
Cappuccino
Latte macchiato
Koffie verkeerd
Espresso
Dubbele espresso
Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom
Thee
Verse muntthee

2,30
2,60
2,75
2,75
2,30
2.75
2,50
3,00
2,40
3,25

Irish coffee
French coffee
Spanish coffee
Italian Coffee
D.O.M. Coffee
Diverse likeuren v.a.
(Amaretto/Licor 43/Cointreau/
Drambuie/Tia Maria)

7,25
7,25
7,25
7,25
7,25
3,50

Coca Cola
Cola zero
Fanta/Cassis/Sprite
Finley tonic/bitter lemon
Chaudfontaine
Ice tea
Jus d’orange/appelsap
Chocomel/Fristi

2,50
2,50
2,50
2,60
2,50
2,50
2,50
2,50

Wijnen

				
Wit
3,50
Glas Lorch Klostergold
4,00
Glas Sauvignon blanc
4,40
Glas Chardonnay
Fles Cheval imperial
sauvignon blanc
(Een sauvignon blanc met hoge
zuren en een lange afdronk, l
ekker bij salades of vis.)

21,00

Rood
Glas Cabernet sauvignon
Glas Merlot

4,00
4,40

Fles Ferrandiere
21,00
cabernet sauvignon
(Een elegante cabarnet
sauvignon van Ferrandiere uit
de Languedoc. Aroma’s van
zwart fruit en zachte tannines.
Lekker bij een stukje vlees
maar past zeker ook bij een
borrelhapje in de avond.)

Fles Reserve de la
24,50
cite Chardonnay
(Met mooi volle fruitaroma’s
24,50
Fles Degras estate Merlot
een fijne houtrijping wat zorgt
(Bovengemiddelde body met een
voor een volle, romige smaak.)
licht zuurtje maar makkelijke
		
afdronk, past goed bij een ribeye
Rosé
4,00
of een avondje steengrillen.)
Glas rosé
Fles Cheval imperial
grenache rosé
(Licht fruitig met een
gemiddelde afdronk.)

21,00

Bottega
(Verfrissende prosecco met
bovengemiddelde zuren, lichte
body en een zachte mousse.)

26,00

Biologische wijnen rood of wit
27,00
Coste Meliac per fles
Chardonnay die zacht van smaak is met een
verfrissend zuurtje die lang blijft hangen.
Een zachte Merlot met fruitige smaak van
kersen en pruimen.

Bier van de tap
Heineken pils 25cl
Heineken pils 50cl
Brand Weizen
Bier van het moment

2,70
5,20
4,20
4,10

Zie onze bierkaart voor meer
lekkere speciaal bieren en
alcoholvrije dranken.

www.molecaten.nl

