Broodjes (tot 16:00)

Salades (gehele dag)

Diner (gehele dag)

Voor bij de borrel

Broodje gezond 6.55

Caprese = Vegetarisch 10.75

Varkenshaas saté Babi 15.95

Gehaktbal met mosterd 3.85

Achterham, kaas, sla, tomaat, komkommer, feta, kiwi
en een heerlijke dressing.

Broodje kip Hawaï 7.85

Kipreepjes, ananas, chilisaus, overbakken met kaas
(uit de oven).

Broodje Carpaccio 9.95

Dubbelzijdig belegd broodje met rucola,
pijnboompitjes, Parmezaan en crème de balsamico.

Broodje Bengt 6.55

Tomaat, mozzarella balletjes en crème de balsamico.

Val-Dieu = Vegetarisch 12.95

Gesmolten abdijkaas “Val-Dieu” .

Caesar 11.35

Provençaalse lauwwarme kiphaasjes en ansjovis.

Zalm 12.65

Gerookte Noorse zalm.

Het bekende stukje vlees geserveerd met satésaus,
gebakken uitjes en kroepoek.

Oer Limburgs zuurvlees 10.95

Stoofvlees gegaard in azijn. Dit in combinatie met
peperkoek en stroop maakt het een Limburgse
lekkernij.

Turks ovenbrood gevuld met kipdöner 12.45
Kipdöner, salade, rode ui en onze beruchte
knoflooksaus….

Varkenshaas champignonroomsaus 14.95

Huisgemaakte tonijnsalade naar geheim recept met
bieslookdressing en rucola.

Scampi’s 13.75

Gemarineerde scampi’s gebakken in knoflook.

Lekkere malse stukjes varkenshaas geserveerd in
een aardewerk braadpannetje.

Broodje Italia = vegetarisch 7.35

Santorini = Vegetarisch 9.95

Vispotje 16.95

Tomaat, Italiaanse kruiden, ui, ananas en kaas (uit de
oven).

Broodje zalm 8.55

Gerookte zalm op frisse salade met een heerlijke
bieslookdressing en rucola.

Eiergerechten & Tosti (tot 16:00)
Uitsmijter 7.95

Griekse salade met feta, olijven en dun gesneden
rode ui.

Creëer uw eigen salade + 1.50
1.
2.
3.

Spekjes
Avocado
Feta en Olijven

Al onze salades bestaan uit 4 soorten sla,
cherrytomaat, komkommer, appel, druiven,
zonnebloempitjes en huisgemaakte croutons. En
worden geserveerd met een meergranenbroodje,
roomboter en de bekende Meimardressing.

Tarwe tijgerbrood met 3 verse eieren, ham en/of
kaas of spekjes.

Omelet Thull 8.95

Tarwe tijgerbrood met 3 geklopte eieren rijkelijk
belegd met spek, ui en champignons.

Tosti van zuurdesembrood 5.95

Een overheerlijke croque-monsieur met ham en
gesmolten kaas, vergezeld met een frisse salade.

Kleine kaart (gehele dag)
Ratatouille = Vegetarisch 9.95

Een heerlijk potje gestoofde groenten, bestaande
uit tomaten/courgette/aubergine/groene en rode
paprika dit alles overbakken met mozzarella kaas.

Huisgemaakt kippenpasteitje 9.95

Soepen (gehele dag)

Pasteitje rijkelijk gevuld met huisgemaakte kipragout,
champignons en ui.

Grootmoeders groentesoep = Veg. 4.95

Bourgondiër kroketten met brood 6.95

Rijkelijk gevuld met verse groenten, vermicelli (en
balletjes).

Uiensoep zoals ‘ie hoort 5.50

Tot over het randje gegratineerd met kaas.

Twee draadjesvlees kroketten geserveerd met salade.
(friet i.p.v. brood +1.50)

Puntzak frietjes 2.50

Potje van kabeljauw, zalm en roodbaars in een frisse
witte wijn roomsaus.

Wiener schnitzel (250gram) 13.65
Naar keuze
1. Champignonsaus
2. Zigeunersaus

Bourgondiër bitterballen (8) 6.95
Luxe ambachtelijke snackmix XL (8) 5.95
Broodbol met tapenade & kruidenboter 3.75
Peperworstje met mosterd 4.50
Puntzak frietjes 2.50
Nacho’s

5.95
met gesmolten cheddar, rood uitje en groen
pepertje, geserveerd met onze beruchte
knoflooksaus

Borrelplanken
Boerenplank 10.95

Kaasblokjes - chorizo – gehaktbal – broodbol
kruidenboter & tapenade – nacho’s - groene pepers
+ 1 saus naar keuze.

Italiaans 14.95

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
een frisse salade en Belgische handgesneden friet.

Parma ham – mozzarella & cherry tomaat – olijven
& feta – chorizo – broodbol – nacho’s - groene
pepers & inktvisringen
+ 1 saus naar keuze

Kids (gehele dag)

Bierplank 9.95

Frietjes + frikandel / kroket / kipnuggets 5.50
Versier je eigen pannenkoek 4.95
Nutella , Smarties en Gummy beertjes.

Desserts (gehele dag)
Dame Blanche 5.50

3 Bollen vanille ijs met chocoladesaus, slagroom en
nootjes.

Apfelstrudel 5.55

Bitterballen (4)– kipnuggets (4) – frikandellen (8)
+ 1 saus naar keuze

Sauzen

Mayo– Curry – Mosterd – Chili 0.55
Samurai – Knoflook- Cocktail 0.75

Bierproeverij De Muldermolen

18.50

Gezellig om samen te delen ……
4 bieren naar keuze, 4 proefglaasjes, geserveerd

2 Bollen vanille ijs, met slagroom, vanillesaus ,
kaneel en poedersuiker.

in een bak met ijs om ze gedurende de proeverij

Wafel met ijs en warme kersen 5.25

Daarnaast een mandje nacho’s om het geheel

2 Bollen vanille ijs, warme kersen, slagroom en
poedersuiker.

lekker koud te houden.

compleet te maken.

Laag in calorieën

Koffiekaart

Wijn

Muldermolen ijsthee (1 kcal) 3.25

Melk

Louval Blanc 17.95 - 3.75

Een huisgemaakte vitaminebom op basis van
bosaardbei, welke zijn frisheid dankt aan de verse
munt en de blueberry’s.

Chaudfontaine Citroen (0.3 kcal) 2.20
Chaudfontaine Limoen & Munt (0.4 kcal) 2.20
Fuzetea Green (20 kcal) 2.30
Fuzetea Mango Chamomile (19kcal) 2.30
Fuzetea Peach Hibiscus (19kcal) 2.30
Cola Zero (0.4 kcal) 2.20

Mocktails = alcohol vrij
Moijto Finley (19 kcal) 3.25

Verkrijgt zijn heerlijk frisse smaak uit limoensap,
natuurlijke aroma’s en munt-extract.

Spritz Finley (19kcal) 3.25

Combineert de natuurlijke smaak van
bloedsinaasappelsap, dat zich kenmerkt met een
licht bittere Italiaanse twist.

Thee (10 Kcal)

Cappuccino Italiano 2.50

Zoals de Italianen het drinken; bestaande uit één
derde espresso, één derde melk en opgetopt met
één derde schuim.

Escapa (biologisch) 19.95 - 3.95

Espresso Macchiato 2.65

Cabernet-Grenache - Fruitig rosé.

Deze aangestipte espresso wordt afgezwakt door
een schepje melkschuim bovenop.

Latte Macchiato 2.85

Latte macchiato betekent letterlijk: ‘gemerkte melk’.
De melk is aangestipt met espresso. Eigenlijk een
soort cappuccino plus. Een lust voor het oog én de
mond.

Caffè Latte 2.85

Een koffie verkeerd op z’n Italiaans. Deze koffie is het
beste te omschrijven als een grote, milde cappuccino
zonder schuim. De latte leent zich goed voor
smaaktoevoegingen als hazelnoot, vanille en caramel.

Sterk
Espresso 2.20

Deze rooibos thee is afkomstig uit Zuid-Afrika.

Een brenger van kwaliteit in het leven. De
uitstekende espresso is te herkennen aan de zeer
fijne, roodbruine crema, complexe geur, body en
een lange, prettige afdronk.

Bali 2.10

Doppio 2.95

Rooibos 2.10

Groene jasmijn thee en bloemblaadjes, lychee,
grapefruit en rozenblaadjes.

Earl Grey 2.10

Chinese losse thee en pure bergamotolie uit
Calabrië (Zuid-Italië).

Jardin Bleu 2.10

Zwarte thee uit India en China met rabarber, wilde
bosaardbei, en blaadjes van de korenbloem en
zonnebloem.

Verse munt thee 2.95

Verse munt geserveerd met honing en suiker.

Lekker voor bij de Koffie & Thee
Limburgs stuk vlaai van Pieters 3.40
Koffie & vlaai van Pieters 4.65

Chardonnay / viognier blend - Droog wit.

Een dubbelshot espresso. Dit geeft een zuivere,
meer gebalanceerde espresso dan enkelshot
extractie over het algemeen doet.

Sauvignon-blanc / viura blend - Half zoet wit.

Louval Rosé 17.95 - 3.75

Louval Rouge 17.95 - 3.75

Merlot Cabernet - Intens rood droog.

Finca la Carrasca 22.65 - 4.25
Tempranillo - Half droog rood.

Flessen wijn worden geserveerd in een wijnkoeler
met ijs.

Flessen water
Chaudfontaine blauw 75cl - plat 4.55
Chaudfontaine groen 75cl - licht bruisend 4.55
Chaudfontaine rood 75cl - bruisend 4.55

(Mock)Cocktails
Spritz Finley (0%) 3.25

+ Aperol= 5.95
Combineert de natuurlijke smaak van
bloedsinaasappelsap, dat zich kenmerkt met een
licht bittere Italiaanse twist.

Ristretto 2.20

Moijto Finley (0%) 3.25

Speciaal

Huisgemaakte drank

Ristretto betekent letterlijk ‘gesmoord’. De ristretto
heeft een zeer fijne maling en wordt zeer hard
aangedrukt. . Door dit proces komen de meeste
smaakdragers (oliën en gekarameliseerde suikers) los
met zo weinig mogelijk water.

Wiener melange 2.95

Dit is een oostenrijke uitvinding van koffie met cacao
en een lekkere melkschuimlaag.

Whitepresso 2.55

Een heerlijke verleiding van witte chocolade en zwarte
espresso samengevoegd tot één hemelse droom.

Met een smaakje

Flavoured Cappuccino 2.95
Flavoured Latte Macchiato 2.95
* Vanille / Karamel / Hazelnoot

+ Rum = 5.95
Verkrijgt zijn heerlijk frisse smaak uit limoensap,
natuurlijke aroma’s en munt-extract.

Muldermolen ijsthee 3.25

Een huisgemaakte vitaminebom op basis van
bosaardbei, welke zijn frisheid dankt aan de verse
munt en de blueberry’s.

Vers geperste jus d’orange 3.25

