
starters 
ONDERSTAANDE VOORGERECHTEN ZIJN OOK 

LEUK OM TE DELEN 
 
 

MANDJE BROOD    3,95 
met huisgemaakte kruidenboter 
 
SESAM RIJSTCRACKERS    3,95 
‘kroepoek’ met wasabidip 
 
TOMATENSOEP    5,25 
heerlijke zoetzure soep met kipfilet 

 
CHINESE LOEMPIA’S    4,75 
huisgemaakt gevuld met vlees & groentes 
 

MINI LOEMPIA’S     4,25 
vegetarisch met chilisaus  
 

DIM SUM    7,25 
laat u verrassen door onze hapjes 
 

KIP GOCHUJANG    6,25 
krokante kip met chilipasta 
 

TEMPURA GARNALEN    6,75 
garnalen in een krokante deeg met sojadip 
 

TEMPURA GROENTES     5,25 
verschillende krokante groentes met sojadip 
 
KIPROLL    6,25 
rijstvel met groentes en krokante kip 
 

CARPACCIO    9,50 
met pesto, parmezaanse kaas & pitjes 
 

SSAM voor 2 personen   11,50 
slawrap   ssamjang, varkensvlees & kimchi 

 

 
 
 
 
 
 
 

classics 
Onderstaande gerechten zijn 

met friet en sla 
 
SCHNITZEL MULDERSHUUS    15,50 
met spekjes, champignons & uien 
 
SPARERIBS   15,95 
ribbetjes met onze eigen marinade 
 
VARKENSHAASSATÉ    14,95 
met pindasaus & kroepoek 
 
SLIBTONGETJES    20,50 
gebakken in roomboter 
 

Welkom in ons restaurant! 

Al onze gerechten worden met 
zorg en de meest verse 

ingrediënten bereid.  

Laat je vooral verrassen door 
onze keuken.  

Wanneer er op- of 
aanmerkingen zijn, horen we 

het graag.  

Met vriendelijke groet, 

Team ’t Muldershuus 



asian 
onderstaande gerechten 

worden geserveerd met rijst 
 
 

RENDANG PADANG    17,95 
pittige runderstoof met huisgemaakte acar 
 

GEMBER VIS    18,95 
gestoomde kabeljauw met lekker veel gember 
 

SICHUAN GARNALEN    20,50 
garnalen in een zeer pittige saus met pepers 
 

YU XIANG VARKENSHAAS    17,95 
varkenshaaspuntjes met een gekruide saus 
 

OSSEHAAS TERIYAKISAUS    18,50 
bedekt met een zoet-hartige saus 
 

ZALMFILET TERIYAKISAUS   17,95 
gebakken zalmfilet met een heerlijk sausje 
 
KIP ZOETZUUR    17,95 
gepaneerde kip in een borrelend zoetzure saus 
 

KATSU CURRY    16,75 
Japanse schnitzel met een curry  
 

GADO GADO     15,25 
Indonesische vegetarische klassieker  
 

TIPAN TAUFU    15,95 
met een licht pittige saus op gietijzer 
 
TIPAN KIPFILET   17,95 
met een licht pittige saus op gietijzer 
 

TIPAN OSSEHAAS    18,95 
met een licht pittige saus op gietijzer 
 
TIPAN GARNALEN    20,50 
met een licht pittige saus op gietijzer 

 
 

desserts 
Coupes zijn met vanileijs & slagroom 

 
 

VERRASSINGSDESSERT    6.75 
verrassing van de chef   
 
COUPE GEMBER    6.75 
met gekonfijte gember 
 
COUPE BOERENJONGENS  6,75 
met rum-rozijnen en advocaat 
 

COUPE DAME BLANCHE     6,25 
met warme chocoladesaus 
 

COUPE CHOCOBROWNIE  6,75 
onze eigengemaakte brownie 
 

COUPE WARME KERSEN    6,75 
met warme kersen op siroop 
 

COUPE IJSKOFFIE    € 6,75 
ijs met warme koffie 
 

Coffee Muldershuus     6,25 
koffie met allerlei lekkers  
 

SCROPPINO     6,25 
cocktail van prosecco, limoncello & citroenijs 
 

KINDERIJSJE    3,75 
smurfendip of smarties  
 

SPECIAL COFFEE    6,25 
(met toef slagroom) 
Irish whisky 
Scottish whisky 
Tia Maria 
Liquor 43 
Cointreau 
Amaretto 
DOM 


