RESTAURANT

DE MOLEN

ONZE BUFFETTEN
& ARRANGEMENTEN
VOOR GROEPEN...
Koud warm buffet
De Molen 23,75 p.p.

Koud warm buffet
de luxe 38,50 p.p.

-

-

Ambachtelijke huzaren salade
Aardappelsalade
Gesneden rollade
Gerookte ham met meloen
Haring met uitjes
Gehakt balletjes in stroganoffsaus
Kipsate met pindasaus
Varkenshaas met champignonroomsaus
- Warme groente en rauwkost
- Gebakken aardappelen

Bildts koud warm
buffet 28,50 p.p.
-

2 soorten soep
Stokbrood met kruidenboter
Ambachtelijke huzarensalade
Salade met Bildtse geitenkaas,
rozijnen, tomaat en honingdressing
Gerookte ham met meloen
Vissalade
Zalm met limoen botersaus
Kipfilet met kerriesaus
Gehaktballetjes in saté saus
Warme groente en rauwkost
Rijst
Gebakken aardappelen
Als dessert vanille ijs met
warme chocolade saus

-

2 soorten soep
Stokbrood met kruidenboter
Ambachtelijk huzarensalade
Salade met carpaccio pestodressing,
oude kaas en pesto dressing
Gerookte zalm met honing mosterd
dressing
Gerookte makreel
Noorse garnalen
Gevulde eieren
Gerookte ham met meloen
Haring met roggebrood
Ossehaaspuntjes in strogannoffsaus
Varkenshaas met
champignon roomsaus
Kip met kerriesaus en ananas
Zalm met limoen botersaus
Warme verse groenten
Aardappel kroketjes
Gebakken aardappelen

Dessert;
Vers fruit, pudding diverse soorten ijs,
fontein met warme chocolade saus en
slagroom
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Grand dessert 6,50 p.p.
-

Vers fruit
Pudding
Fontein met warme chocoladesaus
Slagroom soesjes
Diverse taarten
Diverse soorten ijs met vuurwerk

Elke zondag elfsteden
zondagsbuffet 30,50 p.p.
Aanvang 16.00
-

Stokbrood met kruidenboter
2 soorten soep
Huzarensalade
Haring met roggebrood
Ardennerham met meloen
Kipsaté met pindasaus
Varkenshaas met champignonroomsaus
Gehakt balletjes in stroganoffsaus
Gratin
Visschotel
Gebakken aardappelen
Groente en rauwkost
Dessert zelf opscheppen, met
diverse soorten ijs met slagroom

Barbecuebuffet
21,50 p.p.*
Vlees
-

Kipsaté
Worstjes
Hamburger
Karbonade
Shaslick

Bijgerechten

- Eigengemaakte huzarensalade
- Eigengemaakte kruidenboter
- Rauwkost met olijven, geitenkaas
tomaat en stokbrood
- Satésaus
- Knoflooksaus
- Cocktailsaus

Nagerechten
- IJs
- Fruit
- Slagroom

* Ook is er de mogelijkheid om een all-in
arrangement barbecue met onbeperkt
drankjes (uitzondering buitenlands
gedistilleerd) van 3 uren. 34,00 p.p.

Restaurant De Molen,
Vrouwbuurtstermolen 2, Vrouwenparochie, telefoon (0518) 40 33 33
info@demolenvrouwenparochie.nl www.demolenvrouwenparochie.nl

