 proef, deel, geniet
 Pitsen bij Moolenaar, vierplankenmenu

28,5 pp

Zo’n maaltijd, die de hele avond mag duren. Voor de rustig-aan genieters…, bestaande uit:
1. Koude gerechten op een plankje
10,5
Brood en smeersels, div. kazen, div. charcuterie, gedroogde tomaat, peppadew, olijven

2. Soepje

5,5

Huisgemaakte soep

3. Warme gerechten op een plankje

12,5

Spareribs, knoflookgamba’s in de olie, kippendijen of vis (3 vd 4 gerechten) , potato wedges
4. Proeverijdessert
Bolletje ijs van ViaVia en andere lekkere verrassingen

 Wat de pot schaft bij Moolenaar

8,5

28,5

Ga eens voor ‘menu surprise’ en geniet - in vier gangen - van eenvoudige, eerlijke en
smakelijke gerechten. ’t Is herfst? ‘R’ in de maand? Wat de pot schaft past er altijd bij.
1. Koude gerechten op een plankje
10,5
Brood en smeersels, div. kazen, div. charcuterie, gedroogde tomaat, peppadew, olijven

2. Soepje

5,5

Huisgemaakte soep
3. Wat de pot schaft
Bijvoorbeeld stamppotje, gehaktbal, rookworst, spareribs of kippendijen
4. Proeverijdessert
Bolletje ijs van ViaVia en andere lekkere verrassingen

12,5
8,5

 Bijbestellen, omdat de warme gerechten zo lekker zijn? Of ben je een ‘grote eter’?
Vind je een van onze warme gerechten zó lekker, dat je er nog een extra portie van wil
bijbestellen? Dat kan natuurlijk.
•
•
•
•
•

Een van de warme gerechten
Twee warme gerechten
Drie warme gerechten
Extra portie potato wedges
Extra portie zoete aardappelfrietjes

5,5
9,5
12,5
3,5
4,5

Wijzigingen voorbehouden en zolang de voorraad strekt

www.proeflokaalmoolenaar.nl

 proef, deel, geniet
 Dessertwijnenproeverijtje

Nieuw

6,90 pp

Drie proefglazen met verschillende dessertwijnen, de lekkerste aanvulling op het dessert.

 High Beer of High Wine

42,5 pp

Laat je verrassen, wij verzorgen zowel de dranken als de planken. Bij elk van de vier gangen serveren
we een heerlijk glas bier of wijn.

 Borrelplanken, pits, deel, snaai
•

Borrel- en snaaiplank (2 pers)
Bitterballen, kaasrolletjes en nacho’s

20,5

 Nacho’s nassen?
•
•
•
•
•

Nacho’s (2 pers)
Idem met jalapenos (2 pers)
Nacho’s Veggie (2 pers)
Met guacamole
Nacho’s Carnitas (2 pers)
Nacho’s met gehakt of met pulled chicken
Nacho’s Munchies Style (2 pers)
Kun je niet kiezen of heb je gewoon trek? Ga voor Munchies Style: Nacho’s, Jalapenos,
Guacamole, Carnitas: echt alles d’r op en d’r aan

9,5
10,5
12,5
12,5
15,5

 Flammkuchen, proef, beleef, word verliefd
•

Flammkuchen van het seizoen

12,5

 Bar Bites, snaai, smul, kom terug
•
•
•
•
•
•
•

Warme gerechten op een plankje
Kaasplankje, met lokale abdijkazen van de Zuiveldriehoek
Brood en smeersels
Oma Bobs draadjesvlees bitterballen 8 st
Oma Bobs vleesloze bitterballen 8 st
Oma Bobs kaasbitterballen 8 st
Oma Bobs kaasrolletjes 8 st met zoetzure saus

12,5
12,5
5,5
8,5
8,5
8,5
8,5

Wijzigingen voorbehouden en zolang de voorraad strekt
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