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.

Een ontmoeting voor
culinair genot

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
E-mail: info@dekorenmolen.com

Telefoon 0313 651331
www.dekorenmolen.com

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

Lunch

Huisgemaakte soepen en tussengerechten

Voor bij de koffie
Appelgebak
Slagroom
Brownie met gezouten karamel
Pompoen cheesecake
met speculaasbodem en gekarameliseerde pecannoten
Gebakje van Roos dagelijks wisselend

€
€
€
€

4,25
0,75
5,50
5,50

€ ....,..

Wildbouillon
€ 8,00
met boletenschuim				
Knolselderij-pastinaaksoep - kan ook vegetarisch
€ 8,00
Met gerookte wilde gans√				
Champignonpotje
€ 10,50
Champignons, knoflookroomsaus, Old Amsterdam √				

Broodjes

Hoofdgerechten

Vers gebakken ambachtelijk oerbrood, keuze uit wit of bruin

Deze gerechten worden geserveerd met een frisse salade en friet

Rundercarpaccio
€ 13,50
Beukenzwammen, zonnebloempitten, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
Gerookte zalm
€ 13,50
Roomkaas, zoetzure komkommer			
Warme brie
€ 9,95
Walnoten, tomaat, honing √				
Twee Van Dobben Kalfsvlees croquetten
€ 11,75

Rendang wildstoof
€ 25,50
Met rode biet, zoete aardappel en oesterzwam				
Kipsaté De Korenmolen
€ 22,50
Atjar, Korenmolensaus, satésaus, kroepoek, gedroogde uitjes
Roodbaarsfilet
€ 23,50
Stoof van uien, prei en knoflook met garnalensaus		

Eiergerechten
Uitsmijter ham en/of kaas
Uitsmijter De Korenmolen spek, ham, kaas en tomaat

€ 11,50
€ 12,50

Vegetarisch

Heeft u een allergie? Meld het ons.

Maaltijdsalades
Geserveerd met brood en boter of friet
Salade rundercarpaccio
Diverse soorten sla, truffelmayonaise, balsamico uitjes,
zonnebloempitten, beukenzwammen, Parmezaanse kaas
Salade gegrilde/gemarineerde tonijn
Diverse soorten sla, wakame, zoetzure radijs, wasabi, soja,
olie van wakame, sesam kletskop en kerrie mayonaise
Salade gerookte biet
Diverse soorten sla, pastinaak, knolselderij, bospeen,
artisjok en macadamia noot

€ 16,50

High Tea (alleen op reservering voor minimaal 2 personen)

€

18,75 p.p.

Diverse huisgemaakte lekkernijen en onbeperkt koffie of thee

€ 19,50

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

€ 13,95
High Beer (alleen op reservering voor minimaal 2 personen) €

19,95 p.p.

Diverse warme en koude hartige lekkernijen met 0,75 liter bier of twee speciaal biertjes

