
Bij de koffie
Appelgebak 2,5
karamelsiroop  |  gebrande hazelnoot

Walnoot-pruimengebak 3,5
aardbeiensiroop  |  walnoot

Slagroom 0,5

Ys
Sorbet Het Muldershuis  6,5
vanille- en aardbeienijs  |  vers fruit  |
aardbeiensaus  |  slagroom

IJscoupe 4,5
twee bollen ijs  |  slagroom

H i s t or i e
De vroegste vermelding van de watermolen stamt uit 
1424. De molen maakte deel uit van het Hof te Mallum, 
een leengoed van de Heer van Borculo. De molen was 
een dwang- of banmolen, wat betekent dat de boeren 
uit de omgeving verplicht waren daar hun graan te 
laten malen. 
 
Nadat de Havezate Mallum rond 1750 werd gesloopt, 
werd het Muldershuis, de naastgelegen kleine boerderij 
van de molenaar, voorzien van een luxe dwarshuis. 
Zodoende kon de Heer van Mallum comfortabel in 
Mallum verblijven. 
 
Het Muldershuis was tevens een pleisterplaats met het 
Schipperscafé voor de schippers van de Berkelzompen, 
die moesten wachten op het schutten van hun schepen. 
In 1895 kwam het molencomplex in het bezit van het 
Waterschap van de Berkel.



De keuken is van 12.00 tot 16.30 uur geopend voor lunch

Al onze gerechten kunnen sporen bevatten van allergenen.  
Vraag uw gastvrouw/-heer.

Soepen
Mosterd-roomsoep   6,5
Doesburgse mosterd  |  verse dragon

Tuinerwtensoep  6,5
uitgebakken spek   

Tomaten-groentesoep   6,5
kokosroom 

Broodjes
Gerookte zalm 8,5
roomkaas  |  kappertjes  |  dilledressing

Carpaccio 8
rucola  |  pijnboompitten  |  walnootolie  |  Old Amsterdam

Huisgemaakte tonijnsalade 7,5
appel  |  ei  |   rode ui

Rosbief 7
walnoten  |  aceto balsamicostroop

Avocado   6,5
gebakken babyspinazie  |  gepofte cherrytomaat

Gezond   6,5
ham  |  kaas  |  ei  |  rauwkost 

Panini’s
Tuna Melt  6,5
huisgemaakte tonijnsalade  |  gesmolten kaas

Tomaat Mozzarella   6
basilicum

Chorizo   6
tomaat  |  mozzarella  |  pesto   

Ham - Kaas   5
ham, kaas of beide

Maaltijdsalades
Gamba’s 16,5
groene asperges  |  cherrytomaat  |  rettich  |  
komkommer  |  mix van pitten  |  chilisaus

Ossenhaaspuntjes 16
groene asperges  |  cherrytomaat  |  rettich  |   
komkommer  |  mix van pitten  |  teriyakisaus

Mozzarella   15
groene asperges  |  cherrytomaat  |  basilicum  |  
aceto balsamicostroop

Pastasalade 15
penne  |  gerookte kip  |  ei  |  mozzarella  |  
bacon  |  kerriemayonaise  

Warme lunchgerechten
Boerenschnitzel 15
gebakken champignons  |  ui  |  spek  |   
paprika  |  frites 

Saté van kipdijfilet 13,5
salade  |  frites  |  atjar ketimun  |  kroepoek 

Huisgemaakte gehaktbal 11
brood  |  frites  |  salade

Ambachtelijk vleeskroketten 7,5
brood  |  frites  |  salade

Ambachtelijke groentekroketten   7,5
brood  |  frites  |  salade

Schippersburger 14
rundvleesburger  |  pulled pork  |  gebakken ui  |   
sla  |  tomaat  |  Italiaanse bol

Uitsmijter Het Muldershuis 8
Keuze: ham  |  kaas  |  rosbief  |  
Schwarzwälder schinken  |  oerbrood

met oerbrood

op oerbrood

met oerbrood

Clubsandwich zalm  9,5
getoast brood  |  kruidenkaas  |  groentechips

Clubsandwich gerookte kip 9
getoast brood  |  bacon  |  kaas  |  groentechips


