
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.

Kanaalweg 3 - 6961 LW  Eerbeek
Telefoon 0313 651331

E-mail: info@dekorenmolen.com
www.dekorenmolen.com

een ontmoeting voor culinair genot
diner

Meer 
informatie 
over onze 
historische 
oliemolen?

Scan de 
QR-code

Ons volgen of uw bevindingen delen? Scan de QR-code



3 gangen  voor-, hoofd-, nagerecht 40
4 gangen 2 voor-, hoofd-, nagerecht 50
 + extra kaasgang 10

Voorgerechten 10

Bulgursalade 
Gemarineerde courgette, amandeldressing, groene kruiden 
en muhammara

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

Ceviche
Rauw gemarineerde seizoensvis, karnemelk, komkommer  
en zoete aardappel

Salade van Hollandse garnalen
Hollandaisesaus van schaaldieren, zachtgekookt eitje en  
toast van brioche brood

Gerookte ganzenborst
Witlof, lavas en zwarte knoflookmayonaise

Rundertartaar
Caesardressing, gepekelde eidooier, kappertjes,  
Parmezaanse kaas, augurk, sjalot en aardpeer

Champignonpotje
Korstdeeg en kleine salade

Romige broccolisoep  
Basilicum, lavasolie en krokantje van kaas

Hoofdgerechten 20

Geroosterde spitskool
XO-saus, bloemkoolcrème, oesterzwam en poffertjes van 
aardappel

Gebakken aubergine
Parelcouscous, specerijen en hummus van witte bonen

Kabeljauwfilet
Cherrytomaten, pasta, gremolata en ansjovis

Barbecue buikspek
Spitskool, chimichurri en gebakken krieltjes

Kipsaté
Kipdijvlees, satésaus, kroepoek en zoetzure groenten

Lamsstoofpot
Aardappelmousseline en seizoensgroenten

Special
Wisselend gerecht. Onze medewerkers vertellen u graag meer.

Bijgerechten 4,75

Frites met mayonaise  
Gebakken krieltjes met crème fraîche    
Salade         
Warme groenten       
Brood, boter, olijfolie en fleur de sel 

Dessert 10

Griesmeel
Boerenjongens, kumquat, witte chocolade en gepofte parelgort

Sticky toffee pudding
Crème fraîche, karamel en vanille-ijs

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

Kaasplankje
Vier soorten kaas met bijpassende garnituren

Speciale koffie  8,45
Koffie met een likeur en slagroom

Friandises 4,50
Bonbons, nougat en chocoladetruffels

Wijnarrangement

Vraag naar onze uitgebreide wijnkaart met onze open wijnen.
3-gangen    15,50   |   4-gangen    19,50

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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