Lekker voor bij
de koffie
Appel

3,50

Chocola

3,50

Appelgebak met slagroom
Muffin gevuld met 3 soorten chocolade

LUNCH
Landbrood

Eiergerechten

(Wit of bruin brood)

Carpaccio

10,50

Kroketten

8,50

Forel

9,50

Paté

9,50

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

2 kroketten met mosterd
Gerookte forel salade, groene sla, komkommer,
mosterddragonsaus
Paté van wildzwijn, groene sla, veenbessen chutney,
amandelen

Ham

Ham, groene sla, mosterddragonsaus

Kaas

Jonge kaas, groene sla, komkommer, tomaat,
groene kruidensaus

Tosti

Jonge kaas en/of ham, salade, ketchup

tot 16.00

6,50
6,50

Uitsmijter

8,00

Omelet champignon

8,00

Gebakken ei, ham en/of kaas, salade
Geklutst ei, ui, champignon, salade

Friet & Snacks
Friet

4,00

Friet & Kroket

6,50

Friet & Frikandel

6,50

Friet & Kaassoufflé

6,50

Verse friet, fritessaus
Verse friet, kroket, fritessaus
Verse friet, frikandel, fritessaus

6,00

(Wit of bruin brood)

Verse friet, kaassoufflé, fritessaus

Lunch & Diner
tot 14 jaar

Soepen
Mosterd

Licht gebonden grove mosterdsoep, bosui, brood

Wild

Wildbouillon, verse groente, brood

6,50
6,50
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V
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Boterhammetje

3,00

Poffertjes

5,00

Pannenkoek

6,50

(wit of bruin) Chocolade pasta, jam, ham of kaas
Gebakken poffertjes, boter, poedersuiker, stroop

Maaltijdsalades

Gebakken pannenkoek, poedersuiker, stroop

Carpaccio

14,50

Friet & Snack

6,50

Geitenkaas

14,50

Friet & Hamburger

7,50

Kinderijsje

4,00

Dun gesneden rundvlees, groene sla, amandelen, oude kaas,
groene kruidensaus,
‘’Lacoth’’ geitenkaas, peer, rode ui, amandelen, groene sla,
tomaat, balsamico, beukenzwam

Forel

Gerookte forel, groene sla, komkommer, radijs, croutons,
mosterddragonsaus

14,50

Burgers & Friet
Molecaten Hamburger

15,50

Molecaten Cheeseburger

16,00

Molecaten Vegaburger

15,50

Brioche broodje, rundvleesburger, augurk, tomaat, rode ui,
bacon, salade, groene kruidensaus, verse friet, fritessaus

Brioche broodje, rundvleesburger, augurk, tomaat, rode ui,
bacon, cheddar, salade, groene kruidensaus, verse friet, fritessaus
Brioche broodje, falafelburger, augurk, tomaat, rode ui,
cheddar, salade, groene kruidensaus, verse friet, fritessaus

Verse friet, appelmoes, fritessaus en keuze uit kroket,
frikandel of kaassoufflé
Verse friet, hamburgertje, fritessaus
Vanille-ijs, aardbeiensaus, spikkels, speeltje uit de schatkist

Diner
Voorgerechten

te bestellen vanaf 17.00

Hoofdgerechten

geserveerd met friet
en sla garnituur

Brood

5,00

Kipsaté

18,00

Paté

9,00

Runder entrecôte

22,50

Zalm

18,50

Cannelloni

18,00

Wild Stoofpotje

19,00

Breekbrood, groene kruidensaus, mosterddragonsaus
Paté van wildzwijn, veenbessencompote, amandel,
groene sla, toast

Carpaccio

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

Forel

Gerookte forel, crème fraîche, sepia kroepoek,
komkommer, radijs, mosterd dragonsaus

Geitenkaas

‘’Lacoth’’ geitenkaas, stoofpeer, amandel, balsamico, tomaat,
beukenzwam

10,00

9,00

9,50

Gemarineerde kipdij, satésaus, atjar, cassave
Gegrilde entrecôte, bospaddenstoelen, ui, truffeljus
Zalmfilet, bospeen, hollandaisesaus, wortelchips
Gevulde pasta, ricotta, spinazie, tomatensaus,
mozzarella
Zacht gegaard stoofvlees, stoofpeer, aardappelpuree,
rodekool

Dessert

Extra bij te bestellen
Gebakken aardappeltjes

3,00

Molecaten dessert

7,00

Appelcompote

2,50

Appel

7,00

Stoofperen

3,50

Chocola

Fritessaus, Curry, Ketchup

0,50

Chocolademousse, kokos, kletskop

7,00

Parfait

Satésaus

1,00

Stilstaand bevroren karamelijs, chocolade,
karamelsaus, nougat

7,00

3 soorten ijs, chocoladesaus, slagroom
Warme apfelstrudel, vanille-ijs, vanille saus,
poedersuiker

Heeft u speciale wensen betreffende allergieën of een dieet? Vraag dan naar onze “allergenenkaart”.

Voor bij de borrel
Brood

5,00

Bitterballen

6,00

Bittergarnituur

9,50

Breekbrood, mosterddragonsaus, groene kruidensaus
8 stuks, mosterd

12 stuks gemengde hapjes, chilisaus, mosterddragonsaus

Tortilla

6,00

Kaas

6,00

Molecaten plank

16,00

Tortilla chips uit de oven, chilisaus, mozzarella,
crème fraîche, guacamole
8 stuks mini kaassoufflés, chilisaus
Leuk om te delen diverse warme en koude hapjes,
brood, sausjes

Steengrillen
alleen op reservering

Steengrillen

Prijs per persoon (minimaal 2 personen)

25,00

Kinderen t/m 10 jaar

12,50

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 vers gebakken
broodjes, sausjes en verse friet.

Prijs per persoon (minimaal 2 personen)

28,00

Vegetarisch?? Informeer bij één
van onze collega’s

Kinderen t/m 10 jaar

14,00

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

Arrangement uurtje bowlen
met steengrillen!

www.molecaten.nl
Alles naar wenst geweest? Laat een recensie achter op onze website en of op
één van onze social media kanalen. www.molecaten.nl

