Dinercafé & Pannenkoeken

MENUKAART

Ambachtelijke streekproducten Hot Stones
Soepen Voorgerechten lunchkaart Snacks
Hoofdgerechten Kinderkaart Pannenkoeken Desserts

Lunchkaart
U kunt van de lunchkaart bestellen tussen 12.00 - 15.00 uur
Broodje Oude Kaas.
Rustieke pistolet | oude kaas van Zunakaas | mosterdcrème | mesclun.

€ 6,00

Broodje Achterham.
Waldkorn triangel | achterham | honing-tijmcrème | mesclun.

€ 6,00

Broodje Caprese.
Ciabatta | Twentse buffelmozzarella | tomaat | pesto | rucola.

€ 7,00

Vitello Tonato.
Rustieke witte bol | tonijnsalade | kalfsham | crème van tomaat | mesclun.

€ 7,00

Mölkes Broodje kip.
Italiaanse bol | gemarineerde kip | kerriemayonaise | wokgroenten.

€ 7,00

Salade Caprese.
Tomaat | Twentse buffelmozzarella | pesto | olijfolie | mesclun | pijnboompitten.

€ 8,00

Mölkes Hamburger.
Rustiek broodje | runderburger | crème van mayonaise en BBQ saus | tomaat
| augurk | mesclun | cheddar | chips

€ 13,50

Uitsmijters:
Ham en kaas.
Kalfsfilet.
Soep van de dag.
Huisgemaakte soep. Bekijk ons krijtbord of vraag het aan ons.

€ 7,75
€ 8,95
€ 6,50

Soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter.
Twaalfuurtje.
Kopje soep | broodje kroket | broodje oude kaas | huzarensalade.
Tosti’s:
Tosti ham/kaas.
Zalm.

€ 11,50

€ 4,50
€ 5,50

Ook als vegetarisch
gerecht mogelijk

Ambachtelijk
streekproduct

Voorgerechten en soepen vanaf 17.00 uur
Tomatensoep.

€ 6,50

Tomaten | spek | paprika.
Soep van de dag.

€ 6,50

Huisgemaakte soep. Bekijk ons krijtbord of vraag het aan ons.
Soepen worden geserveerd met brood en kruidenboter.

Soepen worden
geserveerd met
brood en
kruidenboter

Voorgerechten
Salade Caprese.

€ 8,00

Tomaat | Twentse buffelmozzarella | pesto | olijfolie | mesclun | pijnboompitten.
Carpaccio.

€ 9,75

Dun gesneden rundermuis | Parmezaanse kaas | truffelmayonaise |

Ambachtelijk
streekproduct

pijnboompitten | olijfolie | pesto | rucola.
Gerookte eendenborst.

€ 12,00

Plakjes gerookte eend in huisgemaakte marinade | paksoi | roerbakgroenten
| sesam | soyacrème.
Vis trio.

€ 11,00

Graved lachs | paling | gamba’s | verfrissende crèmes.
Meerprijs in het menu € 2,50
Rustiekbrood met kruidenboter.

€ 4,50

Wit en bruin brood | kruidenboter.
Rustiekbrood met kruidenboter en tapenade.
Wit en bruin brood | kruidenboter | tapenade.

Ook als vegetarisch
gerecht mogelijk

€ 4,75

Hoofdgerechten
Huisgemaakte kipsaté.
Kip | satésaus | kroepoek.

€ 17,50

Roasted spareribs.
Ribs (slow & roasted) in Mölkes marinade.

€ 17,50

Schnitzel Zuna 250 gram.
Varkensschnitzel | champignons | spek | ui.

€ 17,50

Tournedos 175 gram.
Biefstuk van de haas | kruidenboter.

€ 24,95

Meerprijs in het menu € 2,50

Combineer
3-gangen van
de menukaart voor

€ 29,50

King’s steak 250 gram.
Runderentrecote | rode wijn saus.

€ 25,95

Meerprijs in het menu € 2,50
Gevulde paprika.
Duxelles | Parmezaanse kaas | paprikasaus | groenten.

€ 14,95

Gebakken zalmmoot 200 gram.
Zalm | Hollandaisesaus.

€ 20,50

Tagliatelle.
Verse spinazie | roomsaus | zongedroogde tomaten | pijnboompitten |
Parmezaanse kaas

€ 15,95

Alle gerechten worden geserveerd met groenten en aardappelen.
Een portie friet kun je bestellen in plaats van de aardappelen voor € 1,-.

Hot stones
Tournedos 175 gram.

€ 23,95

Hertenfilet van onze jagers 200 gram.

€ 20,95

Zalmmoot 200 gram.

€ 20,95

Geserveerd met friet, groente, sausjes & brood.

Ook als vegetarisch
gerecht mogelijk

Ambachtelijk
streekproduct

Graag verwijzen
wij u ook naar ons
schoolbord voor
de wisselende
seizoensgerechten.
Laat u verrassen!

Pannenkoeken
Pannenkoek Naturel.

€ 6,75

Pannenkoek.
Kaas

€ 7,75

Appelpannenkoek.
Appel | kaneel | rozijnen

€ 9,00

Hawaï pannenkoek.
Ananas | ham | kaas

€ 9,00

Spekpannenkoek.
Gerookte spek

€ 8,50

Mölkes pannenkoek.
Champignons | prei | tomaat | spek | kaas

€ 11,00

Vegetarische pannenkoek.
Courgette | tomaat | prei | champignons | gember | ananas

€ 10,50

Kinderpannenkoek.

€ 6,25

Alle pannenkoeken
worden geserveerd
met schenkstroop
en poedersuiker

Ook als vegetarisch
gerecht mogelijk

Ambachtelijk
streekproduct

Desserts
Vruchtensorbet.
Gemarineerd fruit | sorbet ijs | slagroom | krokante amandelen.

€ 6,50

Lemon curd.
Hangop | gemarineerd rood fuit | krokante amandelen | citroen sorbet.

€ 8,50

Crème brûlée.
Vanille | room | eieren | krokante amandelen | karamel roomijs | rietsuiker.

€ 6,75

Moelleux.
€ 8,50
Choco crème wit | Choco crème melk| Choco crème puur | krokante amandelen
| ijs van chocolade.
After diner koffie.
Koffie met lekkernijen en een Twens likeurtje.

€ 4,75

Verse muntthee compleet.
Verse muntthee, cupje honing en een etagière vol met lekkernijen.

€ 3,25

Kijk ook eens
voor in de
menukaart
bij onze koffiespecialiteiten.

kinderkaart
Tomatensoepje.
Tomaten | spek | paprika

€ 3,00

Kindermenu.
€ 6,95
Keuze kroket | frikandel | kaassoufflé | kipnuggets | patat | appelmoes | mayonaise
Kinderplate.
Keuze spareribs | kippendij | schnitzel | patat | appelmoes | mayonaise

€ 10,00

Kinderijsbeker.
Vanille-ijs | fruit | slagroom

€ 5,00

Kinderijsje.
2 bolletjes ijs | slagroom | discodip

€ 3,75

Wij serveren
gerechten van
de kinderkaart
t/m 12 jaar

Informatie over onze streekproducten
Wild van onze Jagers:
Het wild van onze jagers komt uit Duitsland uit het gebied Heckenbach. In dit zeer uitgestrekte en rustige gebied
heeft het wild alle ruimte en vrijheid voor een ongestoord en compleet leven. Onze jagers gaan bij het jagen uit
van het principe “duurzaam gebruik uit de natuur”. Wat betekent dat een gedeelte uit de populatie geoogst wordt,
maar wel zodanig dat de stand op een goed niveau blijft. Het vlees van onze jagers is zonder kunstmatige kleuren smaakstoffen en daardoor extra lekker van smaak!
Ambachtelijke hangop van Reggezuivel:
Dit product wordt bereid bij de familie Beunk uit Notter. Sinds 2016 maakt de familie op ambachtelijke wijze
zuivelproducten op de boerderij in Notter. De familie heeft een melkveebedrijf met ruim 100 melkkoeien.
De boerderij beschikt over nieuwe stallen waar de koeien veel bewegingsvrijheid hebben. Er zijn ruime ligplekken
en er is volop licht en frisse lucht. De koeien worden dagelijks gemolken door de melkrobot, waarbij elke koe haar
eigen ritme heeft. Van het voorjaar tot het najaar staan de staldeuren overdag open en kunnen de koeien naar
buiten in de weide. Een kijkje in de stal is mogelijk op dinsdag en vrijdag van 13:30 – 19:30 en op zaterdag van
09:30 – 12:30, Eusinkweg 15, Notter.
IJs van IJsboerderij ’n Mors:
Vanaf 2000 wordt er op IJsboerderij ’n Mors van familie Mors dagelijks ijs gemaakt. Op deze boerderij worden
’s morgens de koeien gemolken en uitgebreid verzorgd. Van deze verse melk wordt er ’s middags direct al ijs van
gemaakt. Al het gemaakte ijs wordt gemaakt van melk wat rechtstreeks van de koe komt en is daardoor extra
lekker van smaak. Het is mogelijk om de boerderij te bezichtigen, het is leuk om even over het erf te wandelen,
waar de koeien, geiten, schapen, konijnen, paarden en kippen te bekijken zijn. Notterweg 9, Wierden.
Buffalo Farm Twente:
Buffalo Farm Twente is gelegen in het prachtige Twente (Denekamp). Vanaf de lente zijn de buffels weer te
zien in de weide rondom de boerderij. Imposante zwarte dieren met prachtige horens op hun hoofd. De melk
verwerken zij tot heerlijke buffelmozzarella, ricotta, yoghurt, half harde kazen, fior di latte en veel meer. De
buffels zijn eigenlijk een 3 dubbel doel buffel. Ze geven melk, vervolgens wordt het vlees aan huis verkocht als
entrecote, braadvlees, buffelburgers etc. en hun huiden; Ja, hier wordt natuurlijk leer van gemaakt. Dit leer
wordt weer vervaardigd in riemen, tassen en armbanden. In onze gerechten gebruiken wij de heerlijke Twentse
buffelmozzarella.
Wat zij belangrijk vinden;
Een goed leven voor de buffel. Sterk en gezond, hierdoor is (preventieve) medicatie niet nodig. Ook het eten is
erg belangrijk in hun ogen. Gras, stro, structuur. Zij gebruiken alleen natuurlijke ingrediënten van Nederlandse en
Duitse bodem in onze producten.

ambachtelijke
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Allergenendeclaratie
Heeft u een allergie of volgt u een speciaal dieet? Vraag ons naar de allergenendeclaratie.

led’s go

Fluisterbootjes
op de regge

