
 

  

ZANDVLIETSESTEENWEG 1 , 2040 BERENDRECHT  

 

 Taverne De Buitenmolen 

Bieren :      Wijn : 

Pils     €2.10   Huiswijn wit   €3.00 

De Legende   €3.60   Huiswijn rood  €3.00 

Palm    €2.80   Huiswijn rosé  €3.00 

Hoegaarden   €2.80   Fles wijn   €12.00 

Duvel    €3.20   Cava    €3.50 

La Chouffe   €3.20 

Lindemans kriek   €2.80    

Trappist Westmalle  €3.20    

Tripel Westmalle   €3.20    

Leffe bruin   €3.20    

Leffe blond   €3.20 
 

Frisdrank :     

Coca cola    €2.10   Fuze Tea Sparkling €2,10 

Coca cola zero   €2.10   Fuze Tea Green  €2.10  

Lipton Ice Tea  €2.10   Fuze Tea Peach  €2.10 

Lipton Green Tea  €2.10   Minute Maid orange €2.10 

Lipton Peach Tea  €2.10   Minute Maid appel €2.10 

Schweppes   €2.10   Minute Maid Ace   €2.10  

Chaudfontaine bruis €2.10   Fristi    €2.10  

Chaudfontaine plat  €2.10   Koude Chocomelk €2.10 

Sprite    €2.10   Fanta    €2.10 

   

    

Milkshakes 

 

Vanille   €4.00 

Aardbei   €4.00 

Banaan   €4.00 

Chocolade   €4.00 

 

Vanille Deluxe    met slagroom, speculaassaus en speculaascrumble  €5.00 

Aardbei Deluxe  met slagroom, aardbeisaus en verse aardbeien  €5.00 

Banaan Deluxe  met slagroom, chocoladesaus en verse banaan  €5.00 

Chocolade Deluxe met slagroom, chocoladesaus en maltesers   €5.00 
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 Taverne De Buitenmolen 

Snack : 
     

Chips zout/paprika         €1.50 

Portie kaas of portie salami        €4.50  

Portie kaas en salami         €5.50 

 

Pannenkoeken :     

Met suiker          €4.00  

Met bloemsuiker         €4.00  

Met siroop          €4.00 

Met confituur         €4.00 

Met 1 bolletje vanille ijs        €5.00             

Mikado (ijs en chocoladesaus)        €6.00  

Kinderpannenkoek (1stuk ipv 2 stuks)      €2.50  

 

Wafels 
 

Wafel           €3.50 

Wafel met suiker         €4.00 

Wafel met slagroom        €4.00 

Wafel met ijs         €4.50 

Wafel met verse aardbeien (seizoen)      €5.00 

 

Eiergerechten :  

Spiegeleieren (3 eieren + boerenbrood)     €6.50 

Omelet natuur (3 eieren + boerenbrood)     €6.50 

Omelet ham (3 eieren ,ham + boerenbrood)     €7.00 

Omelet kaas (3 eieren ,kaas + boerenbrood)     €7.00 

Omelet ham/kaas(3 eieren ,ham, kaas + boerenbrood)   €7.50 

Boerenomelet (3 eieren met variatie van groenten en ham)  €8.50 

Spek met eieren (3 eieren met spekblokjes + boerenbrood)  €8.50 

Uitsmijter ham (boerenbrood met 2 spiegeleitjes en ham)   €8.50 

Uitsmijter kaas (boerenbrood met 2 spiegeleitjes en kaas)   €8.50 

Uitsmijter ham en kaas (boerenbrood met 2 spiegeleitjes en ham+kaas)€9.50 

 

Croque Monsieur (kaas en ham) met garnituur     €8.00 

Croque Madame ( kaas en ham + 2 spiegeleitjes)    €8.50 

Croque Monsieur enkel        €5.00  
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 Taverne De Buitenmolen 

 

 

KOFFIEKAART  

 

EEN  KOFFIE ALSJEBLIEFT … 
 
 
Niets is zo zalig als een heerlijke warme koffie, die met veel zorg is  
klaargemaakt. Bijvoorbeeld bij een pannenkoek, ijscoupe of een lekker ontbijt. In de taverne 
van de buitenmolen kan u terecht voor zalige verwenkoffies. 

 

 
Caffé Espresso, intens en vol van smaak met een heerlijke crema   €2.00  

Koffie           €2.50 

Cappucino, een sterke espresso in een grote kop die wordt opgevuld met vers  

opgeschuimde melk         €2.80 
Latte Machiato, gevlekte melk gevormd uit 3 lagen. De onderste laag bestaat  

uit warme melk met daarbovenop warme melkschuim    €2.80 
Caffé latte of koffie verkeerd, bestaat voor de helft uit gestoomde melk  

en voor de andere helft uit een sterke espresso     €2.80 
 

Warme chocolademelk         €2,80 

Warme chocolademelk  met slagroom     €3.00 

 

Specials 

Keuze uit : Latte Fantasie, Koffie Fantasie, Choco fantasie welke afgewerkt 

kunnen worden met : 

  
Malteser Fantasie: maltesers, chocoladesaus & slagroom    €3.50 
Bokkenpootjes Fantasie : bokkenpootjes, caramelsaus, amandelschilfers   €3.50 
& slagroom 

Speculatte Fantasie : speculaasstukjes, speculaassaus & slagroom   €3.50 
Bresilienne Fantasie : bresiliennenootjes, caramelsaus & slagroom  €3.50 
Marshmellows Fantasie : marshmellows, snoep & slagroom   €3.50 
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THEEKAART  

 

 

Een Thee en alles zit mee …. !” 
 

           €2.50 
 
 

Englisch Breakfast  Krachtig, kruidig, moutachtig      

 

Darjeerling   Licht, fleurig, aromatisch     

 

Earl Grey   Licht fruitig, citroenachtig     

          

Green Tea Passion  Lekker firs, aangenaam mild cachet, licht fruitig  

 
Orange sky Krachtig met een lieflijk aroma van vanille en 

sinaasappel 

Red Berry Fruitige mix van aarbei en framboos met een exotisch 

toets van papaya 

PeperMunt   Verfrissend, koel        

 

Kamille    Mild, zacht       

 

Bleuberry Mountain Volle smaak van blauwe bosbessen, hazelnoot en kokos 

 

Caribbean Feeling Fijn gearomatiseerde fruitthee met een exotische 

smaakbeleving op basis van mango,citrusfruit en 

passievrucht.       

Rooibos Guarana  Rooibos, met een toets van passievrucht en citroen 
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ONTBIJT 

 
Ochtendstond heeft goud in de mond 

Op zaterdag en zondag kan u, na reservatie, bij ons genieten van een uitgebreid 

ontbijt.  

Ontbijt volwassene        €13.95 

 Glaasje cava of fruitsap 

 1 warme drank naar keuze 

 2 pistolets 

 1 sandwish 

 1 koffiekoek 

 Hartig en zoet beleg 

 Eitje naar keuze 

 Yoghurt 

Ontbijt kinderen         €8.95 

 Fruitsap 

 1 pistolet 

 1 sandwish 

 1 koffiekoek 

 Hartig en zoet beleg 

 Eitje naar keuze 

 

Wenst u iets aan te passen? Vraag gerust en wij kijken wat we kunnen doen. 

 

Reserveren kan op het nummer 0499/75.43.01 of 0498/29.23.91 
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 Taverne De Buitenmolen 

 

AMBACHTELIJK IJS  
Schepijs op een hoorntje of in een potje :  

vanille straciatella pistache speculaas 

chocolade aardbei Karamel smurfenijs 

mokka hazelnoot banaan yoghurt bosvrucht 

citroen Boerenjongens (rum rozijn) Snickers 

 

1 bol   = €1,50     discobolletjes = €0.25 

2 bollen  = €2,50     bresiliennenootjes = €0.25 

3 bollen  = €3,50  

 
Ijscoupes : Onze ijscoupes bestaan telkens uit 3 bollen ijs 

 

Coupe vanille          €4.50 

Coupe chocolade          €4.50 

Coupe mokka          €4.50 

Coupe aardbei         €4.50 

Coupe dame blanche  

( vanille ijs met warme chocoladesaus)      €6.50 

Coupe bresilliene  

( 1 bol vanille, 2 bollen mokka, karamelsaus, bresiliennenootjes) €7.00 

Coupe caramel 

(1 bol vanille, 2 bollen caramel, gezouten karamel saus, tofeeblokjes) €7.50 

Coupe Speculaas 

(1 bol vanille, 2 bollen speculaas, speculaassaus, speculaas crumble) €7.50 

Coupe verse aardbeien (seizoen) 

(2 bollen vanille, 1 bol aardbei, aardbeisaus, verse aardbeien)  €8.50 

Coupe brownie  

(3 bollen vanille, warme chocoladesaus, brownies)    €7.50 

Coupe krieken  

( vanille ijs met koude of warme krieken)     €7.50 

Coupe advocaat 

(vanille ijs met advocaatsaus)       €6.50 

Coupe Banana split  

(1 bol vanille, 2 bollen banaan, verse banaan, warme chocoladesaus)  €8.00 

 

Supplement slagroom         €1.00 

 


