MENU

Boerderijcafé Mausel

Noorderstraat 21, 9635 TE Noordbroek
info@mausel.nl | 0598-451591

DINER
Voor
Bruschetta		

Italiaanse klassieker op ciabatta brood		

5,25

Groninger mosterdsoep

volgens oma’s recept met spekjes en
prei (ook mogelijk zonder spekjes)			

4,95

Carpaccio van Rosbief

vlees van de biologische Blonde d’Aquitaine koeien
van fam. Arkema uit Noordbroek			

9,95

Broodplankje (2 p.)

Gronings landbrood van Meinardi uit Noordbroek
met huisgemaakte kruidenboter met kruiden
uit eigen tuin, aioli en tapenade of pesto		

Desserts
7,50

Rabarbertaartje

met rabarber uit eigen tuin en
huisgemaakte hangop				5,95

Hoofd

Brownie

Mausel Burger

puur rundvlees van onze eigen koeien met een
sweetchili gerookte paprika saus op een Italiaanse
bol met oregano					17,95

met vijg en caramelfudge, oma’s favo brownierecept
met bolletje ijs en rood fruit				

Limoncellotiramisu

goddelijkheid op je tong				

Kogelbiefstuk

puur biologisch rundvlees van de Blonde d’Aquitaine
koeien van fam. Arkema uit Noordbroek op een bedje
van groenten uit eigen tuin en een mooie saus op basis
van rode wijn en sjalotjes				

Zalmfilet

op de huid gebakken met een lichte limoensaus

22,95

21,95

Kaasfondue

bereid met o.a. gruyere, wordt geserveerd met
diverse brood- en groentendips			

17,95

Stoofvlees

van onze eigen koeien, uren gegaard in de Mooie
Madam Dubbel(bier) van brouwerij Maallust
uit Veenhuizen					18,95

Gegrilde Aubergine

met Griekse yoghurt en karnemelksaus
en granaatappel					17,95
Al onze gerechten worden geserveerd met warme groenten
en koude salade uit eigen tuin en aardappel en/of friet
met mayonaise afkomstig uit de prachtige
Johannes Kerkhovenpolder (vlakbij de Dollard).

Heeft u een bepaald dieet of voedselallergie?
Laat ons dit weten.

6,95

6,95

LUNCH
Broodjes & soep
Van Dobben kroket

stevig en krokant geserveerd met mosterd
en op een witte kadet				

4,95

Eiersalade

huisgemaakt van de scharreleieren van fam. Holtjer
uit Stootshorn, geserveerd op landbrood van Meinardi
uit Noordbroek					5,95

Geitenkaas

met walnoot, honing en tijm uit eigen tuin,geserveerd
op landbrood van Meinardi uit Noordbroek		

6,50

Voor bij de borrel

Gezond

met oude of jong belegen kaas, schouderham en
garnituren, geserveerd op een stokbroodje		

Filet Americain

met ei en garnituren, geserveerd op een stokbroodje

5,95

5,95

Groninger mosterdsoep

volgens oma’s recept met brood, spekjes en prei
(ook mogelijk zonder spekjes)			

Bruschetta

Italiaanse klassieker op ciabatta brood		

tot 17.00 uur

Mausel Bitterballen (6)

vlees van de biologische varkens van fam. Arkema
uit Noordbroek, uren gestoofd in Kasteel Dubbel
(aanrader)					5,95

Bitterballen (6-10)
5,95

5,95

Gebak

met Franse mosterd			

4,50-8,50

Vlammetjes (6)

met zoete chilisaus				4,80

Kaasstengels (6)

met zoete chilisaus				4,80

Worst/kaas scenario

Appeltaart

huisgemaakt volgens oma’s recept met een
toef verse slagroom				3,25

Mausel Bruidstaart

heerlijke laagjestaart met citroen en winterkoninkjes
(aardbeien) van Meinardi uit Noordbroek.		

belegen kaas, twee soorten boerenkruidenkaas van
kaasboerderij Oldambt uit Blijham en droge worst

8,95

Pittige nootjes				3,50

3,25

Eindelijk bruidstaart proeven zonder dat je hoeft te trouwen.

Kruidcake

ambachtelijk gemaakt				1,50

Kleine cupcake

met zachte citroentoef				2,00

Heeft u een bepaald dieet of voedselallergie?
Laat ons dit weten.

DRANKEN
Frisdranken
Pepsi Cola					2,20
Pepsi Max					2,20
7UP						2,20
Fanta						2,20
Cassis						2,20
Bitter Lemon					2,20
Rivella						2,20
Spa Rood						2,20
Spa Blauw					2,20
Jus d’Orange					2,20
Appelsap						2,20
Ice Tea Green					2,20

Warme dranken
Koffie						
2,00
Thee						2,00
Verse Muntthee met honing				
2,75
Cappuccino					2,50

Vruchtensappen
Uit het Oldambt van Molema of Meinardi
Appelsap of appel/peer				2,75

Melk
Boerderijmelk van fam. Tielemans uit Blijham
(Zuivelmand)
Melk/karnemelk					2,50

Bieren
Grunn Bier van de tap				
2,25
Tripel Karmeliet 8.4%				4,50
Maallust Mooie Madam Dubbel 7.0%			
4,50
Affligem Blond 6.7%				
4,25
Leffe Blond 6.6%					
4,25
Wiekse Witte 5.0%					3,95
Non-Alcohol
Radler citroen 0.0%				2,20
Jopen Nonnetje IPA 0.3%				
4,25

Wijnen
Biologische huiswijn - droog wit of rood		
Zoet wit - Sassenhof, Duitsland			
Droog wit - Pinot Grigio, Italië			
Droog wit - Chardonnay, Chili			
Rood - Merlot, Chili				
Rosé - D’Anjou, Frankrijk				

3,00
3,00
3,95
3,95
3,95
3,00

Aperitief
Aardbeienprosecco Meinardi			3,00

