
    

Oerbrood  ( bruin of mais ) 
Oude kaas                   4,90 
Oude kaas met appelstroop & slamix 

Licht gerookte runder Carpaccio               8,40 
Met gemengde sla, oude kaas, pitjes, zongedroogde 
tomaat, truffelmayonaise en huisgemaakte pesto 
Gezond (kan ook vegetarisch)                5,90 
Met gemengde sla, tomaat, gekookt ei, belegen 
boerenkaas, boerenham en dressing 

Tonijnsalade                  7,75 
Met gemengde sla, rode ui, aardappel, augurk, ei, 
appel en cocktailsaus 

Twaalfuurtje                              8,95 
2 Rundvleeskroketten slamix & bolletje vleessalade 

Warme Brie                               7,95 
Warme Brie met notenmix en appel 

Bourgondische Rundvlees kroket               4,50 
Wit bolletje met kroket & mosterd  

                         Uitsmijters ( bruin of mais) 

Uitsmijter Jong belegen kaas                6,95             
Uitsmijter Beenham                              7,65            
Uitsmijter kaas & beenham                              8,95 
 

Hoofdgerechten 

Burger de Vink  (100% rundvlees)             11,75 
Met little gem sla, streaky bacon, kaas, tomaat 

Stoofpotje uit de Ooijpolder              17,95  
Runder stoofvlees volgens oud recept van buurman 
Slager Boy Stappershoef met grove groenten 
 

Boeren schnitzel                            15,40           
Met spek, paprika, rode uien, champignons 

2 Kip Saté spiesen               13,95 
Met kroepoek, huisgemaakte atjar en satésaus 
 

Visstoofpot in Thaise curry              16,75 
Met verse wok groenten 
 

Varkenshaaspuntjes in roomsaus             15,95 
Met spek, ui en champignons 
 

Shoarma schotel               12,70 
 

Vegetarische Wrap                12,45 
Gevuld met diverse groenten 
 
Bovenstaande gerechten worden geserveerd met  
groenten , rauwkost & frites en saus naar keuze 

Soepen 

 

Licht gebonden  Tomatensoep                      4,50 
Met groenten 

Soep van gisteren           dagprijs 
 
 

 
 
 
 

Voorgerechten 
Licht gerookte Runder Carpaccio            10,90        
Met oude kaas, pitjes, zongedroogde tomaat,  
huisgemaakte pesto en truffelmayonaise  
 

Gebakken paddenstoelen               8,75        
In kruidenboter en  gegratineerd in de oven 
 

Gedroogde Rauwe Ham                                   9,80 
met Galia Meloen & walnoten 
 

Gerookte Zalm              11,25 
Op een bedje van remouladesaus 
 

 
 
 
 
 

                       Tosti’s  ( Oerbrood bruin of mais ) 

Polder Tosti ( ook vega )         4,75         
Met Jong belegen  kaas en beenham 

Hawaï Tosti ( ook vega )                4,95         
Met  jong belegen kaas, beenham en ananas 

Pikante Tosti                      5,35 
Met  kaas , pittige worst & rode uienringen 

 
 

Maaltijdsalades 
Tonijnsalade     12,65 
Tonijn ,rauwkost, gekookt eitje ,paprika & augurk 

Gerookte Kip                 12,25 
Gerookte kipfilet, spekjes, slamix en stukjes appel 

Vegetarisch     11,70 
Sla mix , olijven ,paprika , mozzarella, brie, paprika 
 

      Bij Salades wordt standaard  oerbrood geserveerd 

 
 
 

Bittergarnituur 
Portie bitterballen     7 st.   3,90 
Mix Bittergarnituur 10 st   6,50 
Mix bittergarnituur 15 st   9,50 
Mix Bittergarnituur 20 st             12,25 
 
 

Door dagelijks wissellende keukenbezetting en  ons 

andere restaurant www.dethornschemolen.nl (4 km) 

Is het mogelijk dat niet altijd alle onderstaande 

gerechten verkrijgbaar zijn 

 

 Voor huisgemaakte Pizza’s zie  
andere menukaart 

 
 
 

 
 
 
 

Desserts 

Coupe Vers Fruit                 5,95 
 

Chocolade Browny met vanille ijs                 6,50 
 

Coupe met Kersen    5,95 
 

Merenque ijstaart               6,50 
 
 

 

http://www.dethornschemolen.nl/

