Ongeveer twee eeuwen geleden stond op deze plek aan de Eerbeekse Beek een korenmolen.
De maalderij had twee functies: de boeren uit de wijde omgeving konden er hun koren laten malen.
De maalderij draaide dankzij het water van de beek. Tegen de korenmolen werd in 1860 de oliemolen
‘aangebouwd’ als neveninkomst voor de molenaar.
Een aantal jaren geleden is de oliemolen gerestaureerd. Het is de enige, nog werkende, bovenslag
watermolen in ons land. Het interieur van ons restaurant ademt dan ook een zekere historie uit met hier
en daar nostalgische elementen die verwijzen naar de oliemolen. Regelmatig draait de molen, thans om
lijnzaadolie te slaan, voor belangstellenden. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden om de oliemolen
te bekijken.
Meer informatie over Restaurant Grand Café De Korenmolen en de oliemolen vindt u in een tweetal
brochures en op internet: www.dekorenmolen.com.

Kanaalweg 3 - 6961 LW Eerbeek
Telefoon 0313 651331
E-mail: info@dekorenmolen.com
www.dekorenmolen.com
Schrijf uw bevindingen op www.iens.nl of www.tripadvisor.nl
Like ons op facebook

Een ontmoeting voor
culinair genot

Proeverij

Proeverij menu: €44,95 per persoon
U start met diverse voorgerechten, het hoofdgerecht* kunt u vervolgens zelf
kiezen en het dessert komt ook in weer de vorm van een proeverij.
Het proeverij menu is alleen vooraf te reserveren, vanaf twee personen en is
alleen voor het hele tafelgezelschap te reserveren.
*Het hoofdgerecht kunt u kiezen uit het keuzemenu, anders geldt er een
meerprijs.

Hoofdgerechten keuzemenu:
Roodbaarsfilet
Stoof van uien, prei en knoflook met garnalensaus
Kipsaté de Korenmolen
Atjar, Korenmolensaus, satésaus, kroepoek, gedroogde uitjes
Zuurkool risotto
Met gepofte bieten, bospeen, pastinaak, knolselderij,
pompoen, uien en vadouvan schuim
Gedroogde portabella
Met vulling van duxelles, gegratineerd met tallegio,
gebakken polenta en basilicumschuim met gedroogde tomaat

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met aardappel gratin en salade

Meerprijs:
Schelvisfilet
Brandade, spitskool, mosselen en beurre blanc

€

2,00

Buikspek van Dijk43
€ 2,00
Bereid op The Basterd. Met gepofte bieten, bospeen,
pastinaak, pompoen, uien, knoflook en zwarte knoflook/barbecuejus
Longhaas
Met paddenstoelen, polenta en sjalottenjus

€

1,00

Rendang wildstoof
Met rode biet, zoete aardappel en oesterzwam

€

2,00

Hertenrugfilet
Met in olie gebakken aardappellaagjes, gekarameliseerde
schorseneren, schorseneren mousseline, krokantje van
schorseneren en koffie jus

€ 10,50

Seizoensspecial

€ ..,..
			

Extra bij te bestellen:
Friet met mayonaise
Warme groenten

Vegetarisch

€
€

4,25
3,50

Heeft u een allergie? Meld het ons.

