
 

 

   

     
D E B A K K E R S M O L E N 

 

 

 

SUGGESTIES 

Mosselen Goudmerk 

Natuur                 €25,00 

Lookroom      €27,00 

Witte wijn                   €27,00 

Provençale                                 €27,00 

Bakkersmolen     €29,00 

(prei, daslook en kreeftensaus) 

Lamsboutje met rozemarijn “Ras el Hanout” €25,00 

Rundsfilet pur                                        €29,00 

Incl.  peper,  champignon,  peper-champignon  of  béarnaise 

Alle gerechten zijn incl. frietjes, kroketten, puree of 

brood 

 
VOORGERECHTEN 

Dagsoep                                                 €6,00 

Kaaskroketten                                    €12,00 

Garnaalkroketten                                       €14,00 

Duo kaas- en garnaal                        €13,00 

Scampi curry                                                €17,00 

Scampi look                                                €17,00 

Scampi kreeft                                    €17,00 

KINDERGERECHTEN (tot 12 jaar) 

1/2 spaghetti                                          €7,00 

Fishsticks met frieten                           €6,00 

Curryworst met frieten                         €6,00 

Kipfingers met frieten                         €7,00 

Spare ribs met frieten                         €13,00 

 

 

 

 

 

 

HOOFDGERECHTEN 

Rumsteak                                                      €23,00 

Incl.  peper,  champignon,  peper-champignon  of béarnaise 

Kipfilet                                                          €21,00 

Incl.  peper,  champignon,  peper-champignon  of  béarnaise 

 

Spare ribs zoet-zuur met verse ananas         €22,00 

Varkens Côte à l'os met mosterdsaus      €23,00 

Breydelhammetje met mosterdsaus      €24,00 

Alle gerechten zijn incl. frietjes, kroketten, 

puree of brood 

 
VISGERECHTEN 

Gegrilde zalmfilet met béarnaise                  €23,00 

Gebakken tongfilets met warme groenten   €24,00 

Scampi curry                                                      €23,00 

Scampi look                                                      €23,00 

Scampi kreeft                                          €23,00 

Alle gerechten zijn incl. frietjes, kroketten, 

puree of brood 

 

SALADES & PASTAS 

Salade tonijn met groenten in tomatensaus         €17,00 

Salade kip en verse ananas                  €17,00 

Salade tomaat en garnaal                              €21,00 

Spaghetti bolognaise                              €13,50 

Huisgemaakte lasagne                                 €16,00 

Alle gerechten  zijn  inclusief  brood 

 

 

TIJDELIJKE CORONA KAART 



 

 

 

 

 
KLEINE GERECHTEN 

Te bestellen tot 17u 

Croque monsieur                                     €8,00 

Croque tomaat                                     €9,00 

Croque hawaï                                     €9,00 

Croque spiegelei                                     €9,00 

Croque bolognaise                                      €9,50 

Uitsmijter ham/kaas                         €12,00 

Uitsmijter spek/kaas                                   €13,00 

Worstenbrood                                     €5,00 

 

WAFELS & PANNENKOEKEN 

Te bestellen tot 17u 

Wafel met suiker                                     €6,50 

Wafel met krieken                                     €8,00 

Pannenkoek met suiker                         €5,50 

Pannenkoek met ijs                                     €6,50 

Pannenkoek met ijs en chocoladesaus  €8,50 

Pannenkoek met ijs en krieken              €8,50 

 

B E L E G D E B R O O D J E S 

Te bestellen tot 17u  (wit ciabatta broodje) 

Stokbrood kaas                                      €6,00 

Stokbrood Breydelham                          €6,50 

Stokbrood smos (ham-kaas)               €8,00 

Stokbrood martino                                     €8,50 

Te bestellen tot 17u (Wit ciabatta broodje) 

 

 

 

SNACKS 

 

Portie kaas                                                 €5,50 

Portie bitterballen (8 stuks)             €5,50 

Portie vlammetjes (8 stuks)             €6,50 

Portie warm gemengd (18 stuks)             €11,00 

 

NAGERECHTEN 

 

Kinderijs 1 bol (vanille, aardbei)               €2,50 

Kinderijs 2 bollen (vanille, aardbei)         €5,00 

Coupe vanille                                     €7,50 

Dame blanche                                     €8,00 

Coupe advocaat                                     €8,00 

Coupe warme krieken                         €8,50 

Banana split                                                     €8,50 

Coupe verse Hoogstraatse aardbeien €9,00 

Aardbeien natuur    €9,00 

Supplement slagroom     €1,00 

Duo sorbet                                                 €9,00 

Kriekenvlaai                                                 €2,50 

Crème brûlée                                     €8,00 

Moelleux                                                €10,00 

Appelgebak                                                €4,50 

Appelgebak met room                        €5,50 

Appelgebak met ijs                                       €6,50 

Appelgebak met ijs en room                     €7,00 

Suggestiedessertbord   €12,00 

 

 

 

 


