Culinair genieten?
Feest of receptie in originele setting?
Onbezorgd trouwen?
Overnachten in Maas & Waal?

Enzovoorts, enzovoorts.
De keuze is reuze.
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Even iets over ons…
FANTASTISCH. De eerste stap is al gezet naar een onvergetelijke ochtend, middag en/of
avond, want u heeft deels al kennis kunnen maken met de Korenmolen door de drempel
over te stappen. Of misschien kende u ons al, maar wilt u alsnog meer weten over de
verschillende mogelijkheden die wij te bieden hebben.
De Korenmolen is een jong bedrijf met een gedreven team, in een idyllische omgeving aan
het water, naast een molen, waar u heerlijk kunt genieten van onze fijne gastvrijheid en
nog fijnere keukencreaties. Of u nu even snel wilt genieten van een goed glas wijn met een
hoofdgerecht of juist urenlang wilt tafelen met een vijfgangen verrassingsmenu, bij ons bent
u aan het juiste adres.
Wij zijn van woensdag tot en met maandag geopend. De keuken sluit om 21.00 uur.
Van 1 april tot 30 september zijn wij geopend vanaf 12.00 uur.
Van 1 oktober tot 31 maart zijn wij doordeweeks geopend vanaf 17.00 uur en in het
weekend vanaf 12.00 uur.
Gezelschappen vanaf 10 personen ontvangen wij ook graag buiten openingstijden voor een
lunch, high tea, diner of feest. Aan de hand van de grootte van de groep en uw wensen
bekijken we gezamenlijk waar uw bijeenkomst of partij het best plaats kan vinden, in ons
restaurant, in onze multifunctionele zaal ‘de Graanschuur’ of in onze Panoramalounge.
Op de volgende pagina’s vindt u een aantal suggesties om aan uw bijeenkomst invulling te
geven. Hiermee hopen wij u te helpen met uw keuze voor een passend arrangement en een
geschikte locatie of enkel de nodige inspiratie, want het plannen van wat voor gelegenheid
dan ook, is soms al een uitdaging op zich. Mochten er na het lezen nog onduidelijkheden of
vragen zijn, dan staan wij uiteraard paraat om u van verdere informatie te voorzien en om
een en ander aan uw wensen aan te passen.
Alvast dank voor uw interesse in onze mogelijkheden en graag tot ziens!
Met gastvrije groet,
Het Korenmolen Team
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Lekker lunchen
Bijkletsen op een familie- of bedrijfsfeest, even uitpuffen van een gezamenlijke fiets- of
boottocht of gewoon omdat u uw verjaardag net even anders wilt vieren. Lunches en
brunches kunnen elke dag en het gehele jaar door plaatsvinden in onze ‘Graanschuur’ of
gewoon in ons restaurant, dit ligt aan de grootte van de groep. Mogelijkheden zijn er in ieder
geval genoeg, maar vertel het ons ook gerust wanneer uzelf net iets anders voor ogen heeft.
Luncharrangementen tot 16.00 uur (minimaal 10 personen)
Lunchtafel ‘de Graanschuur’– 16,75 euro
Huisgemaakte soep van de dag
Diverse broodsoorten
Drie soorten kaas/ drie soorten vleeswaren/ zoet beleg
Koffie, thee, melk en jus d’orange
Lunchtafel ‘de Korenmolen’– 17,75 euro
Huisgemaakte soep van de dag
Diverse luxe belegde broodjes (twee per persoon)
Wrap met gerookte zalm of Spaanse ham (een per persoon)
Koffie, thee, melk en jus d’orange
Uiteraard kunt u uw lunch ook uitbreiden en wel met het volgende*:
- Kalfskroket
2,30 euro
- Broodje kalfskroket
3,10 euro
- Verse fruitsalade
3,50 euro
- Pasteitje met champignon ragout 3,85 euro
* Heeft u zelf een idee voor uitbreiding? In overleg met onze chef is bijna alles mogelijk.
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High Tea
Leuk om moeders mee op stap te nemen, of natuurlijk om samen met vriendinnen te
genieten van alle hartige en zoete lekkernijen die onze keukenbrigade op tafel zet. Met
grotere groepen kunt u ook doordeweeks een High Tea reserveren, waarbij wij in de
wintermaanden zelfs ons restaurant voor u openstellen.
High Tea-arrangement is 24 uur van tevoren te boeken van 12.00 tot 14.00 uur (minimaal 10
personen). (Tijdens openingstijden is dit arrangement vanaf 2 personen te boeken.)
HIGH TEA ‘Maasbommel’ – 19,50 euro
Onbeperkt thee of koffie (excl. Muntthee, speciaal koffies als cappuccino, latte’s, espresso etc.)
Een minisoep van de dag
Hartige quiche
Hartige sandwiches
Macarons
Muffins
Scones met smeersels
En andere huisgemaakte zoetigheden

HIGH TEA De ‘Korenmolen’ – 26,50 euro
Ontvangst met bubbels
Onbeperkt thee of koffie (excl. Muntthee, speciaal koffies als cappuccino, latte’s, espresso etc.)
Een minisoep van de dag
Hartige quiche
Hartige sandwiches
Macarons
Muffins
Scones met smeersels
En andere huisgemaakte zoetigheden
Als afsluiting een minidessert van de dag
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Dineren op maat
Laat het maken van de mooiste gerechten maar aan onze keukenbrigade over, want zij
kunnen u smaakvol verrassen met de meest wonderlijke ingrediënten. Zij maken graag
gebruik van verschillende producten uit deze streek en spelen graag met de verschillende
seizoenen en dat is absoluut terug te vinden op de a la carte kaart, maar ook in de
verschillende menu’s waar wij met grotere groepen vanaf 10 personen standaard mee
werken. Mochten onderstaande opties niet helemaal omvatten wat u voor ogen heeft, dan
kan een menu natuurlijk in overleg naar uw wens aangepast worden.
Dinerarrangementen restaurant vanaf 17.00 uur (vanaf 10 personen).
Voor groepen groter dan 20 personen stellen wij graag onze Graanschuur beschikbaar.
Maandmenu – € 32,50 met soep/ € 35,00 met voorgerecht
Vraag naar ons maandelijks wisselende driegangenkeuzemenu. U kunt altijd kiezen tussen
een voorgerecht en de soep van de dag, een vis- of vleeshoofdgerecht en een dessert of een
kaasplateau.
Drie-, vier- of vijfgangen verrassingsmenu – € 37,50/ € 42,50/ € 47,50
U kunt zich natuurlijk ook laten verrassen door onze keukenbrigade. U en uw gezelschap
geven in dat geval aan of er speciale (dieet)wensen zijn, waarna de keuken een mooi menu
presenteert, bestaande uit drie, vier of vijf gangen. Uiteraard begeleiden wij uw
verrassingsgerechten graag met de meest geschikte wijnen!
Op maat – prijzen afhankelijk van de keuze
Trekt het maandmenu van dit moment u niet zo, of houdt u eigenlijk helemaal niet van
verrassingen, dan is het ook mogelijk een menu samen te stellen van gerechten van onze a la
carte kaart. U kiest dan afhankelijk van de grote van uw groep twee of drie voor-, hoofd- en
nagerechten naar wens. Mocht u meer interesse hebben in zaken die überhaupt niet op
onze kaart vermeld staan, dan bespreken wij graag uw wensen en eventuele mogelijkheden.
10 t/m 25 personen -> 3 keuzes per gang
26 t/m 40 personen -> 2 keuzes per gang
41 personen of meer geen keuze
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Walking Diner 4 gangen € 28,50/ 5 gangen € 31,50/ 6 gangen € 36,50/ 7 gangen € 42,50
Geen zin in een standaard diner, maar wilt u wel uw gasten verrassen met onze heerlijke
gerechten? Een walking dinner is dan de perfecte optie. Een informele opstelling, zodat
iedereen kan gaan en staan waar hij wil. Een walking dinner is geen keuzemenu, iedere gast
krijgt hetzelfde geserveerd. Uiteraard houden wij rekening met dieetwensen en allergenen.
(Te boeken vanaf 20 personen)
Hieronder volgen enkele voorbeelden van gerechten waaruit u uw eigen menu kunt
samenstellen. Of laat onze chef een menu samenstellen aangepast op het seizoen.
VOORGERECHTEN
Carpaccio - pestovinaigrette – pijnboompitten – Parmezaanse kaas
Coppa nostrana – kiwi compoté – crostini
Tataki van tonijn – wakamé – quacamole
Gerookte zalm – zoetzure groenten – koriandermayonaise
Geitenkaas panna cotta – gepofte biet – balsamicostroop
SOEPEN
Tomatensoep – fijn groenten garnituur – pesto
Mosterdsoep – katenspek
Paddenstoelensoep – beenham
Schaaldierensoep – saffraan schuim
TUSSENGERECHTEN
Gebakken Eendenborst – zuurkool – portjus
Langzaam gegaarde varkenswang – knolselderij – eigenjus
Scholfilet – quinoa – saffraan saus
Rode mul – fregula – tomatensalsa
Portobello – risotto – kwartelei
HOOFDGERECHTEN
Black Angus medaillon – zoete aardappel cremé – rode wijn jus
Parelhoender – Parelgort – jus van Madeira
Zalmfilet – couscous - witte wijn saus
Zeebaars – paella garnituur – schaaldierenjus
Hartige tarte tartin – bulgursalade
DESSERTS
Witte chocolademousse – roodfruitcompoté – yoghurtijs
Brownie – pecannoten - vanille ijs
Vruchten bavaroise – kletskop – sinaasappel ijs
Tiramisu – chocolade aarde – mokka boontjes
Creme brulee – amandel koekje – karamelijs
Mango panna cotta – kokosgel – mango ijs
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Toch liever buffet…?
Een grote groep gasten en toch heerlijk eten? Kies dan voor één van onze met zorg
samengestelde buffetten. “Voor ieder wat wils” is ons motto wat betreft deze buffetten, wat
natuurlijk uitermate geschikt is voor groepen van een groter formaat. Ook voor onze
buffetten geldt dat wij ze in overleg kunnen aanpassen naar uw wensen!
Buffetarrangementen vanaf 17.00 uur (minimaal 25 personen – maximaal 80 personen)
Wij hebben tot 60 personen zitplaatsen, mocht u met een groep groter dan 60 personen
komen, dan zetten wij graag onze schuifdeur open voor meer ruimte en maken wij gebruik
van onze statafels voor een iets dynamischer geheel.

Dinerbuffet 1 – 32,00 euro
Koud

Warm

Garnituren

Rundvleessalade met diverse vleeswaren,
augurk en ei.

Oosterse visstoofpot van witvis.

Seizoensgroenten.

Boeuf Stroganoff.

Witte rijst met
groene kruiden.

Zalmsalade met gerookte zalm, makreel en
garnalen.

Gebraden kippendij met satésaus.

Roseval aardappelen
uit de oveni.

Pastasalade met geitenkaas, pest en
zongedroogde tomaat.

Molenbrood.

Salade van zoetzure komkommer

Kruidenboter.

Tomatensalade

Gezouten boter.

Dinerbuffet 2 – 34,75 euro
Koud

Warm

Garnituren

Rundvleessalade met diverse vleeswaren,
augurk en ei.

Zalmstukjes met tagliatelle en
wittewijnsaus.

Seizoensgroenten.

Zalmsalade met gerookte zalm, makreel en
garnalen.

Oosterse visstoofpot.

Pastasalade met geitenkaas, pesto en
zongedroogde tomaat.

Boeuf Stroganoff.
Gegrilde varkenslende met
mosterdjus.

Tomatensalade met buffelmozzarella en
basilicum.

Witte rijst met groene
kruiden.
Roseval aardappelen uit de
oven.
Aardappeltaart met brie.
Molenbrood.
Olijven tapenade.

Rundercarpaccio met rucola, Parmezaanse
kaas en pijnboompitjes.

Kruidenboter.
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Dinerbuffet 3 – 46.75 euro
Koud

Warm

Garnituren

Rundvleessalade met
diverse vleeswaren, augurk
en ei.

Kopje soep van de dag.

Seizoensgroenten.

Zalmsalade met gerookte
zalm, makreel en garnalen.
Pastasalade met geitenkaas,
pesto en zongedroogde
tomaat.

Zalmstukjes met tagliatelle
en wittewijnsaus.

Roseval aardappelen
uit de oven.

Oosterse visstoofpot.
Boeuf Stroganoff.
Gegrilde varkenslende met
mosterdjus.

Tomatensalade met
buffelmozzarella en
basilicum.

Witte rijst met
groene kruiden.

Aardappeltaart met
brie.
Molenbrood.

Dessertbuffet
Twee soorten mousse.
Diverse ijstaarten.
Diverse
bavaroistaarten.
Drie soorten schepijs.
Profiteroltaart.
Slagroom.
Vers fruitsalade.

Olijven tapenade.
Kruidenboter.

Rundercarpaccio met
rucola, Parmezaanse kaas
en pijnboompitjes.

BBQ-buffet – 34,75 euro
Koud

Warm

Garnituren

Rundvleessalade met diverse vleeswaren,
augurk en ei.

Spiesjes van ossenhaas.

Seizoensgroenten.

Runderhamburgers.

Vlaamse frieten.

Couscoussalade met feta, haricot-verts,
mint en amandelen.

Gemarineerde kipfilet.

Satésaus.

Pastasalade met geitenkaas, pesto en
zongedroogde tomaat.

Spies van gamba’s.
Papillot van zeebaars, limoen en
groene kruiden.

Cocktailsaus.
Tzatziki.

Tomatensalade met buffelmozzarella en
basilicum.
Salade van zoetzure komkommer.

Gepofte aardappels met crème
fraiche, rozemarijn en Parmezaanse
kaas.

9

Molenbrood.
Kruidenboter.

Bijzondere buffetten
Wilt u graag ’s middags samenkomen met uw familie, bedrijf of vriendenclub en heeft u
geen zin in een uitgebreid dinerbuffet, dan kunt u uiteraard ook kiezen uit onderstaande
bijzondere buffetten, namelijk ons brunchbuffet of high-tea buffet. Deze buffetten kunnen
starten vanaf een uur of 11.00 tot uiterlijk 16.00 uur.

Brunchbuffet – 27,50 euro
(Inclusief onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange).
Koud

Warm

Diverse soorten luxebroodjes en croissants.

Soep van de dag of tomatensoep
(wordt uitgeserveerd).

Jonge kaas, oude kaas, brie en geitenkaas.

Ragout van champignons met
pasteibakje.

Ham (gekookt en gedroogd), chorizo, rosbief en
gerookte kip.
Rundvleessalade met diverse vleeswaren, augurk en ei.
Zalmsalade met gerookte zalm, makreel en garnalen.

Gekookte eieren.
‘van Geloven’ kroketten.
Twee soorten groente quiche.

Carpaccio met rucola, Parmezaanse kaas en
pijnboompitjes.

Brunchbuffet – 30 euro
(Inclusief onbeperkt koffie, thee, melk, karnemelk en jus d’orange).
Koud

Warm

Diverse soorten luxebroodjes en croissants.

Soep van de dag of tomatensoep (wordt
uitgeserveerd).

Jonge kaas, oude kaas, brie en geitenkaas.
Ham (gekookt en gedroogd), chorizo, rosbief en gerookte
kip.
Rundvleessalade met diverse vleeswaren, augurk en ei.
Zalmsalade met gerookte zalm, makreel en garnalen.
Pastasalade met pesto, zongedroogde tomaat en
geitenkaas
Zoet zure komkommersalade met rode ui
Schaal met nieuwe haring radijs en ui

Ragout van champignons met pasteibakje.
Gekookte eieren.
‘van Geloven’ kroketten.
Twee soorten groente quiche.
Gemarineerde gamba’s
Beenham met honingmosterdsaus
Roerei met groene kruiden

Carpaccio rucola, Parmezaanse kaas, pesto en
pijnboompitten
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Trouwen bij de Korenmolen
Zoals beloofd; de mogelijkheden zijn eindeloos. De Korenmolen (en dan in het bijzonder
onze Molen) is een officiële trouwlocatie, ofwel de ambtenaar van burgerlijke stand komt
gewoon naar u toe, in plaats van andersom.
Op onze molen, omgeven door water, dijken en weilanden, wat kunt u nog meer wensen
wanneer het om één van uw mooiste dagen uit het leven gaat. De Korenmolen zelf staat
ingeschreven als trouwlocatie, wat betekent dat u enkel een formulier kunt aanvragen bij de
gemeente om te trouwen op locatie, welke wij beiden moeten ondertekenen en dat was dat.
Of u nu wilt trouwen op de molen, in onze “Graanschuur of in onze Panoramalounge het
kan.
De gemeente vraagt een bijdrage voor het trouwen op locatie en wij alleen wanneer u enkel
uw trouwceremonie bij ons wilt houden. Blijft u tevens bij ons lunchen, dineren of feesten
(of natuurlijk een combinatie van het voorgaande) dan rekenen wij geen kosten voor de
‘zaalhuur’.
Graag lichten wij het nodige toe wat betreft het concept ‘trouwen bij de Korenmolen’ in een
persoonlijk gesprek. Wellicht heeft u al wat inspiratie opgedaan voor een invulling van deze
mooie dag vanuit de vorige en volgende pagina’s van deze informatiemap, maar wellicht zijn
er nog wat open vragen, welke wij uiteraard graag beantwoorden. Neem in dat geval gerust
contact met ons op!
Trouwceremonies maximaal 80 personen (afhankelijk van de grootte van de zaal). Maakt u
gebruik van de Korenmolen als trouwlocatie in combinatie met één van onze diverse
arrangementen, dan rekenen wij geen kosten voor de trouwceremonie.
Trouwen in de Graanschuur (max 80 p.)

285 euro

Trouwen in de Panorama lounge (max 80 p.)

285 euro

Trouwen op de Molen (max 20 p.)

285 euro
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Reden voor een feestje…?
Wat ons betreft is er altijd een reden voor een feest, maar momenten als een (zoveel-jarig)
huwelijk, een bedrijfsuitje, een verjaardag viering of babyshower verdienen natuurlijk wel wat
extra aandacht. Wat betreft feesten en partijen is onze ‘Graanschuur’ of onze
‘Panoramalounge’ perfect, bovendien wordt op mooie dagen ook een deel van het terras
gereserveerd voor uw gasten geen punt! Hieronder hebben wij een aantal gebruikelijke
feestcomponenten uiteengezet. Heel gemakkelijk te combineren met een feest of diner
natuurlijk.
Koffie en gebak
1x Koffie en/of thee met een petit four
1 xKoffie en/of thee met gesorteerd gebak

5,90 euro
5,85 euro

Drankenarrangement (per uur) - 7,00 euro
Onbeperkt gebruik van frisdranken, sappen, huiswijnen, tapbier, en binnenlands gedistilleerd.
Wanneer er buitenlands gedistilleerde dranken besteld worden, rekenen wij € 2,50 per
consumptie extra.
Hapjesarrangement ‘de Korenmolen’ – 3,60 euro
Nootjes & zoutjes op tafel.
Een ronde koude luxe hapjes.
Een ronde bitterballen.
Een ronde warme hapjes
Om mee af te sluiten
Broodje kalfskroket of frikandel
Puntzak frites

3,10 euro
3,75 euro

Feestavond arrangement de ‘Korenmolen’ – 35,75 euro (min. 50 personen)
20.00 Ontvangst met koffie/thee en petit four gebak in een van de sfeervolle zalen van de
Korenmolen. Aansluitend onbeperkt drankjes met keuze uit: frisdranken, vruchtensappen,
pils, huiswijnen en binnenlands gedistilleerd.
21.15 De bediening gaat in totaal 4 x rond met een luxe sortering warme- en koude hapjes.
00.30 Koffie/ thee met Korenmolen lekkernij.
01.00 Einde van de feestavond.
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B&B de Korenmolen
Sinds de zomer van 2015 is het dan zo ver. Je kunt ook overnachten bij de Korenmolen.
Noem het een mini-hotel of Bed & Breakfast – kleinschalig zijn we in ieder geval wel, want
we beschikken over slechts twee absoluut prachtige kamers. Waarbij je in ‘Molenzicht’ heel
logisch uitkijkt op de wieken van de molen en waarbij ‘onder zeil’ uitzicht biedt op de dijk
aan de overkant!
Leuk toch! Nog leuker is wanneer u uw bezoek combineert met een heerlijk diner in ons
restaurant. En ook zakelijk gezien zit u gebeiteld, daar je na een vergadering of andere
zakelijke bijeenkomst direct een overnachtingsplek hebt. Handig voor diegenen die net even
niet om de hoek wonen.
Faciliteiten
Twee éénpersoonsbedden (wel of niet aan elkaar geschoven)
Eigen badkamer met douche, wastafel en toilet
Televisie
Koffie & Thee faciliteiten
Gratis WiFi
Gratis Parkeren
Uitzicht op de molen of de dijk
Prijzen
Overnachten in ‘Molenzicht’ of ‘Onder Zeil’ één persoon
80 euro per kamer per nacht
(Inclusief ontbijt bij Moeke Mooren)
Overnachten in ‘Molenzicht’ of ‘Onder Zeil’ twee personen
90 euro per kamer per nacht
(Inclusief ontbijt bij Moeke Mooren)
Overige informatie
Inchecken kan vanaf 16.00 uur (eventueel eerder, maar dan dient u dit duidelijk door te
geven bij de reservering) en uitchecken kan tot 11.00 uur. ‘s Ochtends kunt u aanschuiven bij
het ontbijt van Moeke Mooren. De Bed & Breakfast kamers zijn enkel per trap te bereiken.
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