Tosti’s

- Pantosti ham en/of kaas
- Pantosti tuna melt met cheddar kaas

Broodjes

€ 5,00
€ 6,00

(glutenvrij brood € 0,50 toeslag)

(keuze uit wit/bruin boerenlandbrood of een briochebol)
- Broodje mozzarella, pesto en basilicum
- Broodje geroosterde kip, avocado, tomatensalsa
en pancetta
- Broodje Yazara (pompoen/wortel dip), falafel balletjes
en pompoenpitten
- Broodje balletje gehakt met mosterdsaus
- Broodje hummus, geitenkaas, gegrilde paprika,
gekarameliseerde ui en Grana padano kaas
- Broodje carpaccio met pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
- Broodje huisgemaakte tonijnsalade met appel en ui
- Broodje gerookte zalm, kappertjes, rode ui en
mierikswortelmayonaise

€ 8,50

Klassiekers

- Soep v/d dag
- 12 uurtje; boterham met één rundvleeskroket,
boterham met tonijnsalade en een kopje pomodorisoep
- Rundvleeskroketten met brood
- Huisgemaakte kaaskroketjes met kaas van “de
Groene Griffioen”, groene kruidenmosterd en brood
- Uitsmijter met kaas, ham, spek, en/ of champignons
- Eggs benedict met zalm of ham en brioche brood
- Truffelomelet met salade en brood

€7,00
€10,00
€ 9,00
€ 9,50
€ 8,00
€ 11,00
€ 10,00

€ 8,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 11,00
€ 8,00
€ 11,00

Salades

(al onze salades worden geserveerd met wit of bruin
boerenlandbrood)
- Mexicaanse salade met falafel, kidneybonen, mais,
paprika, guacamole, tomatensalsa, tortillachips
en limoendressing
- Salade rode biet, feta kaas, avocado, pecannoten
en zonnebloempitten
- Salade carpaccio met pijnboompitten, Parmezaanse
kaas en truffelmayonaise
- Salade gerookte zalm, wakame salade en
wasabimayonaise

€12,50

€ 11,00
€ 13,00

- Pannenkoek met stroop en/of poedersuiker
- Pannenkoek met Nutella
- Pannenkoek met spek en/of kaas

Deze eeuwen oude Engelse traditie is enorm populair
voor een gezellige ontspannen middag met familie of
vrienden. Wij presenteren onze lekkernijen op etagères
met daarbij luxe theeservies.
Een high tea bedraagt
p.p. € 19,00
Dit is uit te breiden met een glaasje
prosecco voor de prijs van
Kinder high tea

p.p. € 22,00
p.p. € 12,50

- Sandwiches met diverse soorten luxe beleg
- Bonbons en fudge
- Scones met clotted cream en jam
- Vers fruit
- Hartige taart
- Diverse smaken muffins
- Weespermoppen
- Huisgemaakt gebak
- Soep
- Diverse mooie theesoorten (onbeperkt)

klein
groot
klein
groot
klein
groot
klein
groot

€ 4,75
€ 6,25
€ 5,25
€ 7,25
€ 5,75
€ 7,25
€ 5,75
€ 7,25

Kids

- Boterham met ham of kaas
- Boterham met pindakaas

€ 2,25
€ 2,25

Hoofdgerechten

- Sate “Weesperplein” met atjar, kroepoep en salade
- Vis v/d dag
- Rundersteak met gemengde groenten en een
romige truffelsaus

High wine

alleen verkrijgbaar op basis van reservering

High wine is de nieuwe hartige variant op High tea.
Bent u geen liefhebber van de zoetige hapjes, maar wel van de
gezelligheid die het samenzijn teweeg brengt dan is een high wine
echt iets voor u.

Gebak/Zoetigheid

- Huisgemaakte boterkoek
- Appelgebak met slagroom
- Appelgebak zonder slagroom
- Blondie
- American pancakes met maple syrop en fruit
- Scone met clotted cream en jam
- Grote Weespermop

€ 2,75
€ 3,95
€ 3,75
€ 2,95
€ 5,50
€ 2,95
€ 2,50

€ 16,50
€ dagprijs
€ 19,00

Burgers

- KLASSIEKE HAMBURGER:
brioche bol met kaas, pancetta,
salade, tomaat, augurk en friet
€ 16,50
- GORGONZOLA BURGER:
brioche bol met gorgonzola, rode
uiencompote, noten, friet en salade € 17,50
- TEX MEX HAMBURGER:
brioche bol met gefrituurde
uienringen, cheddar kaas, jalapeno
peper, spicy ketchup en friet
€ 16,50

Bijgerechten

Wij starten met een fris glaasje bubbels met daarbij een
bijpassende amuse.
Hierna serveren wij u 3 verschillende halve glazen wijn met een
bijpassend hapje. Als afsluiter mag u zelf nog een glaasje kiezen
van de wijnen die u geproefd heeft en het lekkerst vond.
Een High wine bedraagt
p.p. € 29,50

Verschillende warme en koude
lunchhapjes met salade en brood.
Vanaf 2 personen te bestellen
p.p. € 12,50

- Pannenkoek naturel

alleen verkrijgbaar op basis van reservering

€ 10,00

Lunch Parade

Pannenkoeken

High tea

- Friet
- Zoete aardappel friet
- Groene salade
- Huisgemaakte appelcompôte

Borrelgarnituur

� Rundvlees bitterballen (10 stuks)
- Gemengd bittergarnituur (10 stuks)
- Nacho’s warm uit de oven met guacomole,
creme fraiche, jalapenopepers en cheddar
kaas
- Gemengde olijven
- Huisgemaakte kaaskroketjes, gemaakt met
kaas van biologische boerderij “De Groene
Griﬃoen” en groene kruidenmosterd
- Mini pitabroodjes met smeersels (6 stuks)
- Gemengde nootjes

€ 3,50
€ 4,50
€ 3,50
€ 3,50

€ 8,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 2,50
€ 1,50
€ 4,50
€ 2,50

Koffie

(havermelk of sojamelk € 0,50 toeslag)

- Koffie
€ 2,50
- Espresso
€ 2,50
- Dubbele espresso
€ 3,50
- Cappuccino
€ 2,75
- Koffie verkeerd
€ 3,00
- Latte macchiato; espresso met melkschuim en
warme melk
€ 3,75
- Macchiato; espresso met melkschuim
€ 2,50
- Marocchino; espresso met chocolade en gestoomde melk € 3,25
- Affogato; espresso met vanilla-ijs
€ 4,00
- Irish koffie; espresso met whisky en slagroom
€ 9,00
- Italian koffie; espresso met amaretto en slagroom
€ 8,00
- Spanish koffie; espresso met tia maria en slagroom
€ 8,00
- Likeur 43 koffie; espresso met likeur 43 en slagroom
€ 8,00
- French koffie; espresso met cognac en slagroom
€ 9,00
- Mexican koffie; espresso met tequila en Kahlua
en slagroom
€ 8,00
- Kiss of fire; espresso met Tia Maria en Cointreau
en slagroom
€ 8,00
- Weesper koffie; espresso met Weespermoppenlikeur
en slagroom
€ 8,00
- Warme chocolademelk
€ 2,95
- Warme chocolademelk met slagroom
€ 3,25

Thee

- Verse gemberthee
- Verse muntthee
- Groene thee
- Earl grey thee
- Vanille thee
- Rooibos thee
- Kamille thee
- Tropisch fruit thee
- Bosvruchten thee
- Matcha thee

Sappen

- Tomatensap
- Schulp appelsap
- Schulp appel- aardbeiensap
- Schulp perensap
- Vers geperste jus d’Orange

Wit huiswijn

- Verdejo/Viura, Tramoya, Spanje

Geelgroene kleur. Zeer intense geur met overheersende
tonen van balsamico, kruiden en nuances van perzik

Wit

€ 3,95 € 19,75

Rosé

- Pinot Grigio, Preciso, Italië

Mooie frisse lichte rosé. Lekker fris en delicaat met
een toets van citrus en rood fruit

Aroma’s van aardbeien en frambozen. Fris, fruitig,
sappig en zacht.

- Pinot Grigio, Primi Soli, Italië

€ 5,00 € 25,00

- Grüner Veltlinner, Zimmerman, Oostenrijk

€ 5,25 € 26,25

Neus van rijpe perzik en bloemen. Verfrissende,
doordrinkbaar en lichte wijn
Frisse wijn met een verleidelijk aroma van groene appel
en citrus aangevuld met een milde kruidige ondertoon

- Chardonnay, Castello Monaci Chara, Italië

Strogele kleur met aroma’s van tropisch fruit en hints
van vanille

- Albariño, Val de Nora, Spanje

Licht citroengeel van kleur. Aroma’s van limoen,
appel en meloen met een frisse afdronk

€ 5,25 € 26,25

Mousserend

Rood huiswijn

- Shiraz (vegan), Canapi, Italië

Rood

€ 5,50 € 27,50

- Alcoholvrije Prosecco (20cl)

glas

fles

€ 3,95 € 19,75

- Swinckels pils

Fluitje € 2,75
Vaasje € 2,95

- La Trappe Witte Trappist

€ 3,95

- Cornet blond
- La Trappe, wisselend seizoensbier

€ 3,95

Een doordrinkbare, frisse dorstlesser. Zacht moutig, licht zurig
en prikkelend door het koolzuurgehalte- Witte trappist

glas

fles
€ 58,50

€ 5,00 € 33,50
€ 7,50

Speciaal bier
- Palm 0.0%

€ 2,50

- Bavaria 0.0% I.P.A.

€ 3,50

- Bavaria Radler 2%

€ 3,50

- Wispe Wit

€ 4,00

- Wispe Blond

€4,00

- Liefmans Fruitesse

€ 3,75

- Le Forte Tripel

€ 5,00

- UILTJE IPA

€ 4,75

- Bommen & Granaten

€ 5,00

- La Trappe Isid‘or

€ 4,75

- La Trappe PUUR

€ 4,00

- Le Forte bruin

€ 5,00

Het amberkleurige bier is licht bitter en kruidig van smaak
De afdronk is vol en dorstlessend
Smaakvol 0.0% bier met een fris en hoppig karakter
Een lichte en verfrissende radler. Het heeft een licht zoete
smaak, met tonen van citrusfruit

€ 6,00

- Moscato d’Asti, Tenimenti Ca’Bianca, Italië

€ 6,00

Bloemig, exotisch fruit, lichte bubbel en honing

Een licht kruidig bier gebrouwen met koriander,
sinaasappelschillen en vlierbloesem. Een echte dorstlesser
met een frisse smaak
Een volmoutig gerstebier met een karaktervolle bitterheid
Een droge afdronk met een licht zoete smaak

- Malbec, Luigi Bosca La Linda, Argentinië

€ 5,25 € 26,25

- Pinot Noir, Pierre Ponnelle, Frankrijk

€ 5,50 € 27,50

- Valpolicella Classico, Bolla, Italië

€ 5,50 € 27,50

Robijnrood van kleur. Tonen van rode kersen, bessen
en kruiden. Zacht en licht met een elegante afdronk

€ 4,75 € 23,75

- Muscat, Domaine de la Pigeade, Frankrijk

Kruidig en licht zwoel van smaak. Rijp, exotisch fruit met
een lange afdronk

Bieren op tap
Uitgesproken frisse en verfijnde smaak gebrouwen
met zuiver mineraalwater uit eigen bron

Fris en droog in afdronk

€ 5,00 € 25,00

Intense rode kleur en impressies van kruiden en kersen
Rijpe smaak en lichte houttonen

€ 5,00 € 25,00

24 tot 30 maanden gerijpt. Levendige en frisse smaak
van citrusvruchten

- Cava, Garcia Carrion, Spanje

fles

Intense, toasty neus met hints van groene appel en citrus

- Merlot, St. Martin, Frankrijk

Donkerrood met aroma’s van zwarte bessen, zwarte
kersen en lichte kruidigheid. Soepel en rond in mond

glas

- Champagne, Piper Heidsick, Frankrijk

Dessert wijn

Aroma’s van kers, rood fruit en laurier. Fris, droog
met elegante zuren en een terugkerend rood fruit

€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 4,25

fles

- Cabernet Sauvignon, Espiritu de Chili, Chili

Donkerrood van kleur. Geuren van bramen, zwarte
kers en specerijen. Mondvullend en rond

€ 3,25
€ 3,25
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,50

glas

Frisdranken

- Cola, Cola light, Cola zero
- Spa rood
- Spa blauw
- Cassis
- Fanta
- Bitterlemon
- Tonic
- Rivella
- Sprite
- Gingerale
- Gingerbeer
- Fristi
- Chocomel
- Huisgemaakte ijsthee
- Spa rood groot
- Spa blauw groot

€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,65
€ 3,50
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,85
€ 5,75
€ 5,75

Een bier van lage gisting, met 3,8% alcohol. Fruitige, zoete
smaak geserveerd op ijs

Beste tripel ter wereld (World Beer Cup + World Beer Award 2018).
Goudblond bier van 8,8% dat zich onderscheidt door zijn
frisheid, fruiting aroma en een mooie zachte en volle smaak
Me, Myself and IPA is een IPA met een bloemige, hoppige,
citrus achtige smaak met hints van karamel en tropisch fruit

Bommen & Granaten is het zwaarste biertje van de Molen.
Het is een zoetig, moutig, fruiting biertje en heel erg gebalanceerd
La Trappe Isid’or is een Ale met 7,5% alcohol. Heeft een volle
en licht bittere smaak met een fruitige afdronk
La Trappe PUUR is een biologisch trappistenbier. Lichtblond,
fris-hoppig en met een droge en licht moutige smaak
Heerlijk complex en donker bier met zachte, zoete en fruitige
toetsen. Een bier van hoge gisting

