Nagerechten
Tiramisu,
koffie-karamel saus
Amandeltaart,
crème van sinaasappel, vanille, tonkabonen ijs
Dessert de Korenmolen,
notentaart, hazelnoot mousse, pecannoten ijs
Mousse van chocolade,
karamel zee zout, gebrande noten

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 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.

Een ontmoeting voor
culinair genot

Bavaroise van cappuccino,
kapseltaart cappuccino, mokka ijs

Kanaalweg 3 - 6961 LW Eerbeek - Telefoon 0313 651331
E-mail: info@dekorenmolen.com - www.dekorenmolen.com

Keuzemenukaart
vanaf 10 personen

Vegetarisch
Heeft u een allergie? Meld het ons.

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

Proeverij menu

3 gangen keuze menu € 36,50

U start met een proeverij van voorgerechten
en eindigt met een grand dessert

Voorgerechten

3 gangen
Keuze hoofdgerecht uit keuzemenu
4 gangen
U laat zich volledig verrassen
5 gangen
U laat zich volledig verrassen

€

39,50

€

44,50

€

49,50

Extra genieten

Zeebaars,
Argentijnse gamba, prei, schaaldieren jus

€ 2,50

Krokant gebakken eendenborst,
€ 2,50
rode biet, pompoen, steranijs jus		
Ossenhaas,
€ 9,50
eendenlever, oesterzwam, groene asperge en Madeira jus
Vegetarisch
Heeft u een allergie? Meld het ons.

Vraag naar onze uitgebreide wijnkaart met onze open wijnen.

Gemarineerde zalm
3-gangen
€ 15,50
in biet en gin, appel, venkel, mierikswortel			
4-gangen
€ 19,50
Lamspastrami (Texels lam uit Loenen),
gedroogde tomaat, groene asperges, harissa
mayonaise		
Vega poke bowl,
gemarineerde groenten, wakame,
wasabi mayonaise√
Pompoensoep,
Koffie & thee
kerrie olie, pistache √				
Koffie compleet
€
3,95
Champignonpotje,
(Keuze
uit
een
onderstaande
koffie
die
na
het
diner
wordt
geserveerd)
champignons, knoflookroomsaus, Old Amsterdam√
		

Hoofdgerechten

Tegen een meerprijs zijn onderstaande gerechten
te verkrijgen bij beide menu’s

Wijnarrangement

Zalmfilet en mosselen,
mie, wakame, soep van tom kha kai			
Kipsaté de Korenmolen,
atjar, Korenmolensaus, satésaus, kroepoek,
gedroogde uitjes
Filet mignon,
witlof, portjus
Geroosterd buikspek,
zoetzure courgette, rode biet, hoisinsaus		
Lamsstoof (Texels lam uit Loenen),
voorjaars groenten, papadum		
Gebakken polenta met oude kaas,
paddenstoelen, lavas olie, knoflookschuim
√		
Deze gerechten worden geserveerd met aardappelgarnituur,
compôte en salade

Thee
Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Latte macchiato

