
Verse jus d’orange   3,75

Koffiemolenflip  4,00
vers sinaasappelsap  
met yoghurt 

Jus Special  4,50 
bol vanille-ijs  

Smoothie van de dag   4,50
kijk in onze vitrine

 

LUNCH

 - SAPPEN & SMOOTHIES - - ZOET - - SALADES -

 - HARTIG -

Cake  2,00 

Monchou   3,95
gebak uit eigen keuken  

Appeltaart met slagroom  4,25
speciaal recept  

Suikerwafel 
slagroom  4,00
ijs en slagroom  4,75 
warme kersen en slagroom  4,75
warme kersen, ijs en slagroom   5,75
 
Pecan toffee meringue gebak   3,95
ijstaart

Brood met smeersels  6,00 
Worstenbroodje 2,80 
Nacho’s met kaas en dipjes  8,50
Portie olijven  4,50

TIJD VOOR 
IETS LEKKERS

Napoli Salade   14,50 
Gemengde sla met gerookte kalkoen, spekjes, rode ui, tomaat,  
komkommer, mais, croutons & honing-mosterddressing

Onze Ceasar Salade (V)   14,50
Gemengde sla, Old Amsterdam kaas, tomaat, komkommer,  
rode ui, rettich, diverse noten, olijven, croutons & pestodressing

Salade Pikante kip   14,50
Gemengde sla, komkommer, tomaat, rode ui, paprika,  
lauwwarme kipreepjes & chilimayonaise

Salade Vis   14,50 
Gemengde sla met tonijnsalade, gerookte zalm, tomaat, komkommer,  
rode ui, ei, croutons, olijven, kappertjes & dressing

Carpaccio Salade   14,50 
Gemengde sla met rundercarpaccio, tomaat, komkommer, rode ui,  
geraspte Old Amsterdam kaas, croutons, pijnboompitten & truffelcrème

Salade Geitenkaas   14,50 
Gemengde sla met geitenkaas, honing, tomaat, komkommer, rode ui,   
spekjes, diverse noten, kruidendressing en croutons

Brood met smeersels    6,00

LEKKERE FRISSE 
SALADES



Ons brood:
• Waldkornbol, donkerbruine bol 
• Italiaanse bol, witte bol met  
 ’n vleugje oregano
• Wit knapperig stokbrood
• Wit of bruin boerenbrood

Tosti Ham & Kaas XXL  6,75
Tosti Ham, Kaas,   7,00 
Tomaat & Ui 
Tosti Lekker Mexi-Kanen   7,50        
pittige gehaktvulling met  
ananas, uien & kaas

Huisgemaakte tomatensoep
klein  4,50
groot  6,50

Soep van de dag  
klein  4,50
groot  6,50

Brood met smeersels  6,00

   

Brood voor elk moment van de dag
De lekkerste broodjes vindt u bij  
De Koffiemolen. Kies bij elk lunchgerecht  
één van de voorgestelde broodsuggesties.

Gekkiggeit   9,75
Brood naar keuze met warme geitenkaas, gemengde sla,  
diverse noten en pitten & honing.

Pikante Kip    10,50                                                                        
Gebakken kipreepjes, gemende sla, paprika, rode ui & chilimayonaise

Stok Hawaï   9,50 
Met ham, kaas, ananas, ui & kruiden, uit de oven

Stok Cuba  9,50 
Met ham, kaas, tomaat, ui & kruiden, uit de oven

Uitsmijter De Koffiemolen   9,00 
drie scharreleieren met ham & kaas op boerenbrood

De Burgermeester   11,75
Bol naar keuze met meesterlijke hamburger van rundergehakt, medium  
gebakken, met bacon, BBQ-saus, mini-augurkjes, sla & chilimayonaise 

Saté   15,50 
Heerlijk malse varkenshaassaté met brood naar keuze en  
een frisse rauwkostsalade 

Huisgemaakte Kippenragout   10,50
Heerlijke ragout in pannetje met brood naar keuze en een  
frisse rauwkostsalade

DE KROONJUWELEN 
VAN DE KOFFIEMOLEN

- TOSTI’S -

- BROOD -

- SOEPEN -

- WARME GERECHTEN -- KOUDE GERECHTEN -

Old Amsterdamse Bol   8,75  
Bol naar keuze met Old Amsterdam kaas, ijsbergsla,  
pijnboompitten & pestodressing

Taste Feest   9,25 
Gestapelde bol naar keuze met bacon, gerookte kalkoen, ananas,  
cream cheese, komkommer, sla & honing-mosterddressing

Lentebroodje   9,00  
Stokbrood met Old Amsterdam kaas, eiersalade, tomaat & bieslook

Vitaal   10,50 
Brood naar keuze met gekookte kalkoenfilet, ijsbergsla, komkommer,  
ei, augurk, wortel, tomaat & yoghurt-cranberrydressing.

PompieDoen   10,25 
Brood naar keuze met cream cheese, gerookte kalkoen, komkommer,  
rettich, wortel, cashewnoten, & honing-mosterddressing

Stokbrood Carpaccio   10,75  
Met dungesneden rundercarpaccio, gemengde sla,  
geraspte Old Amsterdam kaas, pijnboompitten en truffelcrème

  
Tonijn Royal   9,25 
Brood naar keuze met onze huisgemaakte tonijnsalade, rode ui,  
kappertjes, ei, augurk en lekker fris aangemaakte slasoorten 

Stapeltje Zalm   11,25  
3 dubbele sandwich met gerookte zalm, ijsbergsla, tomaat,  
bieslook & eiersalade

Club Sandwich   10,75  
Onze variant op de 3 dubbel gestapelde sandwich met kalkoenfilet,  
bacon, ravigotesaus, ijsbergsla & tomaat

WELKOM BIJ 
DE KOFFIEMOLEN


