
          
 We heten u van hartelijk welkom in ’t Muldershuus  Restaurant ’t Muldershuus is gelegen onder korenmolen ‘de Hoop’ van Giesbeek. Het restaurant is het voormalige molenaarshuis. De korenmolen is nog in werking om graan te malen voor verschillende bakkers in de omgeving (bezichtigen op  zaterdag van 9.00 tot 13.00).  In onze keuken maken wij gebruik van dagverse en seizoensgebonden producten. Op onze wisselende menukaart vindt u uiteenlopende traditionele en aziatische gerechten.   Indien gewenst, kunnen wij u informeren over allergenen. In overleg kunnen (bijna) alle gerechten naar wens aangepast worden. Vraag hiernaar bij onze bediening.  Omdat wij werken met verse producten, kan de wachttijd soms iets langer zijn. Hiervoor vragen wij uw begrip.  Geniet van het eten en laat ons u een gezellige avond bezorgen.  Openingstijden Wij zijn geopend van woensdag t/m zondag vanaf 12.00 uur. (voor feestdagen gelden andere openingstijden) 
 0313-632762 www.muldershuus.nl 



 Lunchgerechten (tot 16.00u) 
 Tosti Ham en/of Kaas   3,50  Bolletje(wit) tartaar speciaal |gekookt ei |uitjes  3,95  Tomatensoep met gehaktballetjes   4,25  Uiensoep met kaascrouton   4,25  Sandwich gezond    4,95 |ham|kaas|sla|tomaat|komkommer|ei|rode ui|dressing  Bolletje (wit) warm vlees met pindasaus   4,95  Bal gehakt met 2 sneetjes brood   5,50 Keuze uit wit of bruin brood  Twee kroketten met 2 sneetjes brood   6,50 Keuze uit wit of bruin brood  Ambachtelijke vleessalade met brood   6,50  Uitsmijter Ham en/of Kaas   6,90 Keuze uit wit of bruin brood  Rundercarpaccio   9,50 |Ossehaas|rucola|Parmezaan|pijnboompitjes|pesto|dressing  Maaltijdsalade warme kip chilisaus   11,50 |Sla|tomaat|komkommer|radijs|rode ui|dressing  Maaltijdsalade brie met walnoot en honing   11,50 |Sla|tomaat|komkommer|radijs|rode ui|dressing 



Voorgerechten 
 

 Mandje stokbrood    3,95 Vers afgebakken stokbrood met huisgemaakte kruidenboter   Tomatensoep met gehaktballetjes    4,25  Uiensoep met kaascrouton     4,25  Gyoza (vleesdumpling)   5,25 |gebakken|ijsbergsla|chilisaus  Sieuw Mai (vleespasteitje)    5,25 |gestoomd|chilisaus  Bapao Pekingeend   5,75 |Peking eend|komkommer|bosui|hoisinsaus  Scampi |rucola|knoflook-chiliolie   6,75  Yakitori satespiesjes   6,75  Salade brie met walnoot en honing    8,90 |Sla|tomaat|komkommer|radijs|rode ui|dressing  Rundercarpaccio   9,50 |Ossehaas|rucola|Parmezaan|pijnboompitjes|pesto|dressing  
 
 
 
 



Hoofdgerechten 
  Spareribs met huisgemaakte marinade   16,90  Saté van de haas   14,90 |varkenshaas|pindasaus|gefruite uitjes  Kipdijfilet Cajun   16,90 |gewokt|seizoensgroente  Varkenshaas met champigonssaus   17,90   Ossenhaaspuntjes met pepersaus    18,90  Tipan Ossenhaas   20,90 |uien|saus van de chef|geserveerd op gietijzeren bord   Gamba’s    18,90 |gebakken|tomaten|knoflook|licht pikant    Zeebaars op aziatische wijze   20,90 |gestoomd|gember|bosui  Slibtong   20,90 |roomboter gebakken|citroen  Zalmfilet   18,90 |gegrild|seizoensgroente|bearnaisesaus   Noedels & paddenstoelen    15,90 |Gewokt|seizoensgroente|paddenstoel   Wild zwijn medaillons   20,90 |kastanje|schorseneer|cantharel|spruitje|paddestoelsaus 



Schnitzels 
  

Special: Wild zwijn schnitzel      17,90   Wienerschnitzel met citroen      12,50  
Schnitzel met een warme saus met keuze uit:   14,90 

 Pepersaus  
 Jägersaus 
 Zigeunersaus  

Kipschitzels met keuze uit:       14,90 
 Naturel 
 Hawaï – met gebakken ananas en gegratineerd met kaas  

Wereldschnitzels        15,50 
 Muldershuus – spek, champignons en uien Muldershuus de Luxe – spek, champignons, uien en kaas Hawaï – ananas en gegratineerd met kaas Italia – tomaat, pesto en gegratineerd met Parmezaan Indonesia – pindasaus, gefruite uitjes en kroepoek France – met brie, walnoten en honing Zillertaler – uien, champignons en jägersaus Holsteiner –met 2 spiegeleieren  
 
 



Kidscorner 
 Onderstaande gerechten worden geserveerd met  friet, appelmoesje en mayonaise.     Kindermenu   5,75 Keuze uit frikandel, knakworst, kipnuggets of kibbeling   

Broodje hamburger    6,90 Een broodje hamburger   
Hotwings   6,90 Hotwings (4 stuks) met piri-piri saus   
Gehaktballen   6,90 Gehaktballen met tomatensaus en gesmolten kaas   
Kinderspareribs   8,90   
 
 
 
 
 
 
 



Desserts 
 Boerenjongens    6,75 |Vanilleijs|rum-rozijnen|advocaat  Dame Blanche   6,75 |Vanilleijs|warme chocoladesaus  Dame Noir   6,75 |Chocoladeijs|vanillesaus   Warme chocolade brownie   6,75 |chocoladeijs   Warme kersen   6,75 |vanilleijs|nootjes  Vers fruit   6,75 |vanilleijs|aardbeienijs  Ijskoffie   6,75 |koffie|vanilleijs  Kinderijsje   3,75 Vanille ijs en aardbeienijs met een keuze uit: 

 smurfendip 
 smarties 
 spekjes met bubblegum  Diner coffee   5,50 Kop koffie met zoetigheden en koffiekaatje    



         Bedankt voor uw bezoek! 
 Wij hopen dat u naar tevredenheid heeft getafeld bij ons.   Indien wij iets kunnen verbeteren in ons restaurant, zouden wij dat graag van u horen. Wij staan open voor alle tips.  Neemt u ook eens een kijkje op onze website www.muldershuus.nl.  Graag tot ziens in Restaurant ’t Muldershuus!     
 


