High Tea

€ 17,75 p.p.
(alleen op reservering voor minimaal 2 personen)
Diverse soorten huisgemaakte lekkernijen en
onbeperkt koffie of thee

High Wine

€ 22,50 p.p.
(alleen op reservering voor minimaal 2 personen)
Diverse hartige lekkernijen warm en koud met een
halve fles huiswijn naar keuze

High Beer

€ 19,95 p.p.
(alleen op reservering voor minimaal 2 personen)
Diverse hartige lekkernijen warm en koud met
0,75 liter bier of 2 speciaal biertjes

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 maal- derij
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 mogelijk- heden 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

Vegetarisch
Heeft u een allergie? Meld het ons.

Schrijf uw bevindingen op www.iens.nl of www.tripadvisor.nl
Like ons op facebook

Een ontmoeting voor
culinair genot

Lunch

Voor bij de koffie

Tosti’s

Maaltijdsalade

Vers gebakken, ambachtelijk oerbrood, wit of bruin

Geserveerd met brood en boter
Salade kip
€
11,50
Diverse soorten sla, gemarineerde kip, kerriemayonaise		

Appelgebak

€

3,50

Amandeltaart

€

3,95

Tiramisu

€

3,95

Tosti ham en kaas

€

4,95

Slagroom

€

0,50

Tosti Hawaï, ham, kaas en ananas

€

5,85

Tosti molenaar, kip, kaas, tomaat,
pesto, gebakken ei

€

6,95

				

Broodjes
Vers gebakken, ambachtelijk oerbrood, wit of bruin
Rundercarpaccio, beukenzwammen,

€

Eiergerechten
9,95

zonnebloempitten, Parmezaan en
truffelmayonaise
Gezond, kaas, ham, sla,

€

€

7,75

Omelet met ham en/of kaas

€

7,75

Korenmolen specials
€

9,75

Warme brie, walnoten, tomaat, honing

€

7,95

Eco kroketten, 2 kalfskroketten

€

8,95

komkommer

Vegetarisch
Heeft u een allergie? Meld het ons.

Uitsmijter met ham en/of kaas
7,75

komkommer, tomaat en ei
Gerookte zalm, roomkaas en zoetzure

Vers gebakken, ambachtelijk oerbrood, wit of bruin

Clubsandwich
€ 9,95
van vers gebakken, ambachtelijk oerbrood,
wit of bruin, kip, bacon, oude kaas, sla, tomaat,
zoetzure komkommer, kerriemayonaise, friet
Zalmwrap
€ 9,75
Wrap met gerookte zalm, komkommer,
roomkaas, pluksla			
Rundercarpaccio wrap
€ 9,75
Wrap met carpaccio, beukenzwammen,
zonnebloempitten, Parmezaan en truffelmayonaise		
			

Salade gerookte zalm
€ 15,50
Diverse soorten sla, zalm, citrusmayonaise			
Vega poke bow
Gemarineerde groenten, wakame,
wasabi mayonnaise

€

10,50

Salade rundercarpaccio
Diverse soorten sla, beukenzwammen,
zonnebloem pitten, Parmezaan en truffelmayonaise

€

15,50

Lams bouillon, groene kruiden

€

8,00

Pompoensoep, kerrie olie, pistache
√

€

8,00

€

22,50

Huisgemaakte soepen

Hoofd gerechten
Filet mignon, witlof, port jus

€ 21,50
Kipsaté De Korenmolen
Atjar, Korenmolensaus, saté saus, kroepoek,
gedroogde uitjes
			
Deze gerechten worden met een frisse salade en friet geserveerd

