
Heeft u een allergie? Laat het ons weten! 

Dinerkaart (na 17:00 uur te bestellen) 

Koude voorgerechten 

Kipcocktail €  8,95 

Zalmcocktail €  9,95 

Carpaccio € 12,95 

Soepen 

Tomatensoep met balletjes en room €  6,50 

Heldere groentensoep €  6,50 

Dagsoep (zie krijtbord) 

Seizoenssoep (zie krijtbord) 

 

Stokbrood met kruidenboter €  4,50 

Stokbrood met kruidenboter en tapenade €  5,25 

 

Warme voorgerechten 

Gebakken champignons met knoflooksaus €  8,95 

Scampi’s in knoflooksaus (7 stuks) € 14,95 
 

Alle voorgerechten worden geserveerd met stokbrood en roomboter. 

 

Hoofdgerechten vlees 

Hollandse biefstuk met saus naar keuze * € 23,50 

Tournedos “De Molshoof”(gebakken champignons, ui en ei) € 32,50 

Varkenshaas met saus naar keuze * € 21,50 

Schnitzel naturel met saus naar keuze* € 18,95 

Boerenschnitzel (gebakken spekjes, champignons en ui) € 20,50 
 

*Sauzen: Stroganoffsaus – Champignonroomsaus – Pepersaus 

 

Hoofdgerechten vis 

Gebakken zalmfilet met saus naar keuze * € 24,95 

Vangst van de week (zie krijtbord)  € dagprijs 
 

* Sauzen: Vissaus - Bearnaisesaus 
 

Alle vlees en visgerechten worden geserveerd met frietjes of gebakken 

aardappels, warme groenten en sla. 

 

  



Heeft u een allergie? Laat het ons weten! 

Extra’s 

Bij alle hoofdgerechten in de kaart kan onderstaande garnituur extra bijbesteld 

worden. 
 

Aardappelkroketten €  2,75 

Friet of gebakken aardappelen €  2,75 

Gebakken champignons €  2,75 

Appelmoes €  2,75 

Extra groenten €  2,75 

Mayonaise, Curry of ketchup €  0,50 

Plate Service (zonder warme groenten) 

Spare ribs € 22,50 

Saté € 18,50 

Kipschnitzel met kerry saus € 16,50 

Oosterse biefreepjes € 23,50 

Hamburger “De Molshoof” € 16,95 

Maaltijdsalades 

 Klein Groot 

Salade Tok en Knor € 15,00 € 18,00 

Vissalade € 16,00 € 19,00 

Salade “De Molshoof”(gebakken champignons,witte en  

rode uien, spek, basilicumdressing) € 15,00 € 18,00 
 

Alle salades worden geserveerd met stokbrood en roomboter. 

Vegetarische gerechten  

 Tagliatelle met div. groenten en een tomatenbasilicumsaus  

(sla,stokbrood, roomboter) € 17,50 

 Vegetarische hamburger € 16,95 

Voor onze kleine gasten 

Kipnuggets/fricandel/ kroket /visticks* met friet en appelmoes € 6,95 

Kinderijsje € 4,95 

* maak een keuze uit een van deze gerechten 

Gaatjesvullers 

Dame Blanche € 6,95 

Coupe “De Molshoof” € 7,95 

Bananensplit € 7,50 

Hemelse modder € 7,95 

Crème brulée € 7,95 

Vanille-ijs met warme kersen en slagroom € 7,95 


