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

Borrelhapjes & Tapas

Tapas borrelplank
De tapas borrelplank is alleen vooraf te reserveren, vanaf twee personen.
De tapas borrelplank is alleen voor het hele tafelgezelschap te reserveren.
Tapas borrelplank De Korenmolen
vanaf twee personen in verschillende gangen

€ 32,50 p.p.

Borrelplank: zoutjes, nootjes, brood, smeersels, crudité, kaas, worst, droge
ham en stokbroodje gerookte zalm, nacho’s met olijven, tomaat, mais,
paprika, bosui, chilisaus en oude kaas uit de oven
Carpaccio
Soepje en klein champignonpotje
Plankje met procureur, kipsaté en gamba’s
Dessert De Korenmolen

Portie kaas

€ 6,75

Portie landworst

€ 6,50

Portie olijven

€ 4,50

Zoutjes en nootjes
brood, smeersel en crudite

€ 7,25

Nachos
Olijven, tomaat, mais, paprika, bosui,
chili saus en oude kaas uit de oven

€ 7,50

Nacho’s pulled chicken
Tomaat, mais, paprika, bosui, chilisaus en
oude kaas uit de oven

€ 11,00

Tapas borrelplank De Luxe
vanaf twee personen in verschillende gangen

Portie bitterballen (8 stuks)

€ 9,75

Borrelplank: zoutjes, nootjes, brood, smeersel, crudité, kaas, worst, droge
ham en broodjes gerookte zalm, nacho’s met olijven, tomaat, paprika, mais,
bosui, chilisaus en oude kaas uit de oven

Oosterse mix

€ 8,50

Mini mega mix

€ 9,50

Borrelplank
€ 16,50 p.p.
vanaf twee personen
Zoutjes, nootjes, brood, smeersel, crudité, kaas, worst, droge ham en
stokbroodje gerookte zalm, nacho’s met olijven, tomaat, paprika, mais, bosui,
chilisaus en oude kaas uit de oven en mix van warme snacks

€ 37,50 p.p.

U begint met een borrelplank, daarna volgen dagelijks wisselende tapas.
Onze medewerker vertelt u er graag over.

Extra bij te bestellen:
Bakje salade
Bakje friet met mayonaise

€ 3,75
€ 4,25

