
 

 

 

 

 

   

 

 

     

Hotel De Bovenste Molen ‖ Bovenste Molenweg 12, 5912 TV Venlo 

+31 (0)77 359 14 14 ‖ bovenste-molen@bilderberg.nl 

 

 
 

Wij verwelkomen u graag bij Restaurant Woodz. Op afstand 
maar nog altijd gastvrij. Onze chef-kok laat u bij Woodz 

kennismaken met zijn specialiteiten. Zijn signatuur proeft u 
terug in elk gerecht, van entree tot dessert. 

 
Omdat wij graag al onze gasten willen laten genieten, 

vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk rekening te 
houden met eventuele dieetwensen. Wanneer u deze vooraf 

aan ons kenbaar maakt, zorgen wij voor een onvergetelijk 
verblijf. 

 
De keuken is geopend van 18.00 uur tot 21.00 uur. Op ons 
terras kunt u van 12.00 uur tot 18.00 uur genieten van een 

eenvoudige kaart.  

https://www.bilderberg.nl/venlo/hotel-de-bovenste-molen/
mailto:bovenste-molen@bilderberg.nl


 

MENUKAART 
RESTAURANT WOODZ 

 

 
 

Take away lunch 12:00 – 17:00 

 

Tosti || oerbrood || kaas                    €   5,00 
 

Tosti || oerbrood || ham || kaas       €   6,00 
 

Uitsmijter || bruin of wit || ham || kaas || rosbief  || 3 eieren    €   8,00 
 

2 Kroketten || bruin of wit brood || Limburgse mosterd      €   8,00 
 

Waldkorn || beleg naar keuze || gerookte zalm of carpaccio    € 11,00 

Caesar salade || gegrilde kipfilet || ei || little gem || Grana Padano    € 14,00 

Carpaccio salade  || cipriani || pijnboompitjes || Grana Padano  € 15,00 

Schotse zalm salade || gerookt ||  zoetzure groentes || kruidensla  € 16,00 

 

 

 

Take away bites 12:00 – 20:00 

 

Bitterballen Bourgondiër (8 stuks)      €   6,00 

Gemarineerde tomaatjes en olijven      €   5,00 

Borrelplank Woodz 2 personen: Oude kaas || Olijven ||  

Bitterballen || Charcuterie          € 17,00 

 

 

 

 



Take away Diner 18:00 – 20:00 

 

VOORGERECHTEN 

 

Tomatensoep || zongedroogde tomaatjes     €   7,00 

Asperge soep || ham || ei || peterselie          €   9,00 

Caesar salade || gegrilde kipfilet || ei || little gem || Grana Padano    € 14,00 

Carpaccio ossenhaas || cipriani || pijnboompitjes || Grana Padano  € 15,00                                         

 

 

HOOFDGERECHTEN 

 

Runderburger  || relish  || augurk ||  cheddar || spek || tomaat || wedges  € 15,00 

Risotto || asperges || mascarpone || oude kaas     € 22,00 

Catch of the day  ||  beurre blanc  ||  roseval     € 25,00 

Maiskip supreme ‖  roseval  ‖  rode portjus       € 23,00 

 

 

DESSERT  

 

Dame blanche || taartje || slagroom         €   8,00 

Aardbeien || vanille ijs  || slagroom      €   9,00 

Plank || kazen  || appelstroop ||  vijgen-amandelbrood       € 12,00 

 


