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 zijn 18,50 per persoon 

Helaas zijn we in december nog niet open en is het 

onzeker of we met de feestdagen open mogen. 

Daarom hebben wij ons afhaalmenu veranderd en ons 

kerstmenu ook voor afhaal mogelijk gemaakt. 

Bestellen is vanaf heden dan ook mogelijk  

info@herbergrestaurantmolenrij.nl/0653542292 

 

Hieronder vind je onze menu’s voor afhalen.                                             

 Nieuwsbrief december 



 

 

    

 Luxe borrelplank met o.a. olijven, nootjes, gevuld ei en  

 verschillende soorten kaas en worst    € 7,50 per persoon (vanaf 2 personen) 

Iets lekkers voor bij de borrel of de gerechten  

Witte of rode huiswijn      € 12,- per fles 

Speciaal bieren       € 3,- per fles 

 

Salade met Groninger geitenkaas, aceto balsamico saus € 7,50 

 Salade met huisgerookte zalm met een saus van garnalen € 7,50 

 Mosterdsoep 1 liter      € 7,50 

Romige soep van paprika en tomaat 1 liter  € 7,50 

Rundercarpaccio met boerenkaas en pesto  € 7,50 

Zeebaarsfilet met een saffraan risotto en witte wijnsaus (ook vega zonder vis)€ 12,- 

Stoofpot van rund en blaarkop bier( het zotte kalf) met aardappelpuree en rode kool € 12,- 

Huisgemaakte tagliatelle met truffel, paddenstoelen en boerenkaas( vegetarisch) € 12,- 

Chocolade browni, karamelsaus en perencompote € 6,- 

Tiramisu met amarettogel en amandelkoekjes € 6,- 

 

 

Alles wordt koud verpakt in zakken of bakjes met uitleg over hoe 

te verwarmen. 

U kunt u  bestelling  afhalen op vrijdag, zaterdag en zondag 

Bestellen voor 12 uur afhalen tussen 15:00 en 17:00 

Bezorgen in Baflo na 17:15 

  Herberg restaurant Molenrij, Henricus van cappenbergweg 34     
9977 RW Molenrij 

www.herbergrestaurantmolenrij.nl/afhaalmenu 0653542292 
 

http://www.herbergrestaurantmolenrij.nl/afhaalmenu%200653542292


 

 

Door de aanhoudende besmettingen van het coronavirus bieden wij u een 

3 gangen kerstmenu aan voor thuis. 

Mochten wij met de kerstdagen open mogen geld dit menu ook in ons restaurant 

 

Voorgerechten: 

Visterrine met Hollandse garnalen en kruidige salade 

Huisgerookte kipfilet met chorizoworst en mayonaise van paddenstoelen 

Salade met Groninger geitenkaas, walnoten, honing en saus van aceto balsamico azijn 

 

Soep: 

Romige soep van geroosterde paprika en tomaat 

Groninger mosterdsoep 

 

Hoofdgerechten: 

Vis van de afslag met een risotto van saffraan (ook vegetarisch 

zonder vis) 

Huisgemaakte hazenpeper of runderstoof met rode kool en aardappelrozetten 

Huisgedraaide tagliatelle met paddenstoelen en boerenkaas(vegetarisch) 

 

Nagerechten: 

Warm fruit met winterse specerijen (en papilotte) met steranijsroomijs 

2 kleuren browni met karamelsaus en perencompote 

 

3 gangen menu € 30,-     4 gangen menu met soep € 35,- 

 

Alles wordt koud verpakt in zakken of bakjes met uitleg over hoe te verwarmen. 

Bestellen vanaf heden!!! 

www.herbergrestaurantmolenrij.nl/kerstmenu  

0653542292 

U kunt u  bestelling  afhalen van 23 december 

tot en met 27 december tussen 15:00-17:00 

Bezorgen in Baflo na 17:15 

           Herberg restaurant Molenrij, Henricus van cappenbergweg 34,9977 RW Molenrij 


