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Catering & buffetten
Naast ons restaurant zijn wij gespecialiseerd in het cateren van grote groepen 

en partijen in één van onze zalen of op uw locatie. Met plezier verzorgen wij 
uw barbecue, lunch of diner.. Altijd op maat, zodat het aansluit bij het feest 
of evenement dat u organiseert. Wij helpen u om uw feest onvergetelijk te 

maken, met de juiste hapjes, drankjes en aankleding. 

Voor groepen groter dan 20 personen kunt u met ons contact opnemen voor 
de mogelijkheden.

Unieke trouwlocatie
Je trouwdag is een unieke dag waar je mooie en bijzondere herinneringen 

aan wilt bewaren. Daar hoort een mooie locatie bij die precies bij jullie past. 
De Korenmolen is een unieke locatie, aan de rand van het bos, sfeervol, gastvrij 
en rustiek. Jullie wensen staan centraal, want dit is jullie dag! Alles is mogelijk, 
inclusief de huwelijksceremonie zelf. De perfecte locatie voor die eerste kus 

na het ja-woord, die romantische foto’s in het Weberbos, dat gezellige en 
culinaire diner en dat spetterende feest.
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een ontmoeting voor culinair genot



Zoet
Appelgebak 4,75
Slagroom  0,50
Bol vanille-ijs 2,00

Sticky toffee pudding 7,50
Crème fraîche 
Bol vanille-ijs 2,00

Wisselend gebak van Roos  5,00
Slagroom 0,50

Sorbet de Korenmolen  10
Vers fruit, crème patisserie, cake, siroop en vanille-ijs

Affogato 6,50
Twee bollen vanille-ijs met espresso

Brood (keuze uit wit of bruin) 
Gemarineerde courgette  11,50
Muhammara, hummus van witte bonen en pistache

Boeren jong belegen kaas 12,50
Mosterdmayonaise, uiencompote en pickles

Rundertartaar 14,50
Parmezaanse kaas, zachtgekookt ei, kappertjes, augurk en 
caesardressing

Uitsmijter 7,50
Drie spiegeleieren op brood, met pickles 
Kaas  2,50 
Beenham 2,50 
Gebakken spek 2,00

Twee Van Dobben kroketten  12,50
Vlees of vegetarische kroketten, brood en mosterdmayonaise

Barbecue buikspek  12,50
Brioche bol, crispy chili-mayonaise, coleslaw en omelet

Hollandse garnalen 16,50
Brioche bol, Hollandaisesaus van schaaldieren en kleine salade

Salades en Soep
(Geserveerd met brood en geklopte roomboter)

Komkommer en meloen    14,50
Radijs, witte ui, feta, basilicum en yoghurtdressing

Bulgursalade   14,50
Gemarineerde courgette, amandeldressing, bonen, groene 
kruiden, dukkah en muhammara

Romige broccolisoep  8
Basilicum, lavasolie en krokantje van kaas

Hoofdgerechten
Kipsaté 25
Satésaus, frites, pickles en salade 

Kabeljauwfilet 25
Cherrytomaten, pasta, gremolata, ansjovis en salade 

Lamsstoof 25
Aardappelmousseline, seizoensgroenten en salade

Borrel
Borrelplank 25,50
Kaas, worst, brood, verschillende dips, pickles, bitterballen en 
knabbels

Portie kaas 9,50
Jong belegen kaas, Old Rotterdam, mosterdmayonaise, 
stemgember en pickles

Portie worst 8,50
Mosterd en pickles

Broodplankje 8,50
Roomboter, olijfolie, hummus van witte bonen en muhammara

Portie knabbels 7,50
Zoutjes, nootjes, crudite en hummus

Portie bitterballen 9,00
8 stuks met mosterdmayonaise

Portie minisnacks 9,00
12 stuks, mosterdmayonaise en chilisaus

High Tea 20
Op reservering verzorgen wij voor u een uitgebreide high tea. 
Vraag één van onze medewerkers naar de mogelijkheden.

Voor de kinderen
Boterham  4,50
Eén boterham met beleg naar keuze: 
Kaas, ham, gebakken ei, Nutella of pindakaas

Poffertjes  5,00
Roomboter en poedersuiker

Pasta bolognese  6,50
Parmezaanse kaas, tomaatjes en komkommer

Frites met een snack  6,50
Keuze uit frikandel, kroket of kipnuggets. Met tomaatjes en 
komkommer

Kipsaté met satésaus 8,50
3 stokjes saté (150gr), frites en kroepoek. Met tomaatjes en 
komkommer

Kinderbordje  8,50
Stukje vlees of vis, met warme groenten en krieltjes

Kinder surprise 5,50
Bol vanille-ijs, vers fruit, slagroom en surprise ei

Heeft u een allergie? Meld het ons.= vegetarisch = vegan
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