
Met het allermooiste 
uitzicht over de haven 

kunt u o.a. genieten van een heerlijke lunch, 
speciaalbier of van een drankje. 

Met een uitgebreide kaart, 
voor zowel lunch als diner 

met duurzaam en lokale ingrediënten
streven wij ernaar het ieder naar zijn wens te maken. 

Alles is mogelijk in De Molen. 
Ons team staat 7 dagen in de week voor u klaar.

Wij van De Molen wensen u een smakelijk 
en vooral gezellig verblijf.

Haven 114
1131 EV  VOLENDAM

0299-363266
bardemolen@gmail.com - www.grandcafedemolen.nl

WELKOM

WIFICODE: 

bardemolen



Maandag

HALVE KIPPEN
uit onze eigen grill serveren, 

met frites 
€9,50

Dinsdag 

DINNER DINSDAG
hebben en 3 gangen serveren

voor slechts 
€15,-

Woensdag

PASTADAG
houden en u onbeperkt pasta 

kunt eten voor slechts
€8,50

Donderdag
De allerlekkerste gerechten van de

BIG GREEN EGG
serveren.

 

WIST U DAT WIJ



De krachtige, temperamentvolle koffie van Brizio wordt gemaakt 
van de allerbeste bonen en is met de grootste zorg gemelangeerd.

Ristretto             2,30
Een klein, sterke koffie van ongeveer één à twee slokken. Doordat het water sneller door de 
koffiemachine wordt gehaald dan bij Espresso is een ristretto intenser, smaakvoller dan een Espresso.

Espresso             2,30
Aromatische sterke koffie van gemalen bonen

Espresso doppio            3,60
Aromatische sterke koffie van gemalen bonen

Lungo              2,30
Espresso met extra heet water waardoor hij zachter en iets minder sterk smaakt 
dan een Espresso te vergelijken met een gewone koffie.

Espresso Macchiato            2,40
Espresso met een schepje melkschuim

Cappuccino             2,50
Espresso met warme melk en melkschuim. Op zo’n manier bereid dat de verhouding 
tussen Espresso, melk en melkschuim precies gelijk is.

Koffie verkeerd            3,20
Espresso met veel warme melk en een beetje melkschuim

Latte Macchiato            3,50
Opgeschuimd melk met een shot Espresso. De Espresso wordt later toegevoegd 
waardoor er laagjes ontstaan in de koffie.

Warme chocolademelk           2,50
Slagroom             0,40

WARME DRANKEN



Pietje Mooijer 
besluit in 1960 om van z’n woonhuis op het mooiste plekje van de wereld 
een snackbar te maken, die gerund gaat worden door zijn dochter Marie en 
schoonzoon Evert. Het wordt al snel een begrip in Volendam, want je kunt er 
niet alleen lekker eten, maar ook lekker drinken.
Er ontstaat meteen al een vaste gastenkring, van wie sommige tot op de dag 
van vandaag wekelijks present zijn.  Op hun vaste plek, deel uitmakend van 
het meubilair. Na tien jaar snackbar – in 1970 dus – besluiten Marie en Evert de 
zaak te verbouwen tot bruin café Bar de Molen. Maar ze zijn in die tijd niet de 
enige. Bijna wekelijks (!) openen in die periode nieuwe bars hun deuren: de 
Smederij, Passagebar, Kaketoe.  Dat zijn zo’n beetje de eerste kroegen op de 
Dijk. Daarna volgen er nog vele.
Vele gasten, nationaal en internationaal, vinden zo de weg naar dit prachtige 
unieke stukje op aarde en zo werd “de Molen” in binnen- en buitenland we-
reldberoemd. 

Klein en  gezellig
Als Evert “van de molen” - zoals hij al snel heet - problemen krijgt, doet hij 
in 1975 de zaak over aan Klaas Dekker (van de beroemde muzikantenfamilie 
Veerman “Dekker“). In 1987 neemt Kees Sier, die al geruime tijd bij hem werkt, 
op zijn beurt de bar over. Er wordt grondig verbouwd, er komt een serre aan 
de voorkant met de pui die helemaal open kan (de eerste in Volendam) om zo 
optimaal van het uitzicht op het IJsselmeer te genieten. Anno nu ziet de zaak 
er, op wat kleine veranderingen na, nog steeds nagenoeg hetzelfde eruit. Een 
gezellig, klein, intiem bruin café. Waar jong en oud probleemloos door elkaar 
heen loopt en waar iedereen elkaar kent. Oude visserslui, studenten, bouw-
vakkers, stropdassen, het maakt niet uit. ’s Zomers de toeristen erbij. Het knus-
se terrasje propvol. Lekker mensen kijken. Het is dan ook goed toeven midden 
aan de pittoreske haven.

Vers bloed
In 2012 besluiten Kees en Bep dat het voor hen tijd is voor een volgende stap en 
voor verse bloed in de zaak. Zij verkopen “de Molen” aan buurman Danny (de 
Dijk) en zijn broer Cliff van Noorden.
Het publiek verjongt, zonder de oude garde buiten te sluiten. Er komen tal van 
nieuwe activiteiten. Met regelmaat zijn er optredens van zowel lokale begin-
ners als gevorderden. Wijnproeverijen, bierproeverijen, pub quiz competitie, 
thema avonden, de inmiddels beroemde High Beer of High Wine. Ook heeft 
“de Molen” zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in speciaal bieren. In ge-
heel Waterland staat “de Molen” door zijn vakkundigheid bekend hierom. Daar-
om heeft “de Molen” nu een  uitgebreide lunch- en bierkaart.  Anno 2017 heeft 
Bar de Molen zelfs zijn eigen bierbrouwerij. Bierbrouwerij Volendam.
Kortom een levendige actieve agenda en altijd een gezellige volle bak.



Pepsi cola       2,30
Pepsi max       2,30
Red Bull       3,20
Sourcy blauw       2,30
Sourcy Rood       2,30
7-up        2,30
Sisi Sinas       2,30
Orangina       2,50
Crystal clear       2,30
Ice Tea        2,30
Ice tea green       2,30
Tonic        2,30
Cassis        2,30
Appelsap       2,30
Fristi        2,30
Chocomel       2,30
Verse jus d’orange      2,50

KOUDE DRANKEN



Vraag onze medewerkers naar 
onze wisselende bieren op tap

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol

Vraag onze medewerkers naar 
onze wisselende bieren op f les



Welkom
Wie in Volendam en Waterland bijzonder bier wil drinken, komt al snel uit bij 
‘speciaalbiercafé de Molen’. Gelegen aan de prachtige Haven met uitzicht over 
het IJsselmeer, vindt u dit Proef lokaal in het eeuwenoude centrum van Volen-
dam. In de Molen vindt u een keur aan speciale bieren uit de hele wereld.

Maar dat is niet alles. We schenken er ook nog twee voortreffelijke bieren uit 
eigen brouwerij. Tijdens uw bezoek aan Volendam kunt u in dit authentieke 
bruincafé aan de Haven van Voelndam genieten van bijzondere dranken. We 
hebben een uitgebreide borrelkaart en voor de niet bierdrinker zijn er over-
heerlijke andere dranken te krijgen. De Molen heet niet voor niets een proef lo-
kaal.

Kwaaie dronk??
Siempie Tol (Totter) was voordat hij ging trouwen nogal een lastige jongen, met 
’n nogal kwade dronk over zich. Op een vrijdagavond in “de Molen”, heel veel 
jaren terug, was hij weer buitengewoon vervelend. En dat bleef hij ook tot slui-
tingstijd. De hele avond was zo een beetje verpest. De volgende morgen had 
hij blijkbaar wroeging, want hij kwam al heel vroeg binnen en zei: “Ik ben ze-
ker wel erg vervelend geweest gister?” Ik antwoordde hem naar waarheid: ”Ja, 
heel erg en als je dit weer f likt, kom je er nooit meer in.” Ik zag hem beteuterd 
kijken en voegde er aan toe: ”Geeft niet, zand erover, maar je moet wel even 
je excuses aanbieden aan André Dekker.” Hij keek verbaasd. “André Dekker? 
Hoezo?“ “Omdat je tot 3x toe zijn pruik van z’n hoofd hebt getrokken.” “Zijn 
pruik?! Ik wist niet eens dat hij een pruik had!” “Nee”, antwoorde ik, “niemand 
wist dat, maar nu wel!” Waarop Siempie theatraal door z’n knieën zakte en met 
zijn armen over zijn hoofd naar de grond staarde. André had natuurlijk geen 
pruik op. Sterker nog, hij was die avond helemaal niet geweest. ”Hij woont op 
de Damcoogh”, zei ik. “Fiets er ff heen, dan is dat maar achter de rug.” Versla-
gen stapte hij op de fiets en belde beschamend bij André aan. André opende 
de deur. ”Wat moet je?“ zei André. ”Even mijn excuses aanbieden voor het 
feit dat ik je pruik heb afgetrokken gisteravond.” “Sodemieter op!!” zei André 
en gooide de deur dicht. Toen werd het Siem duidelijk. Op z’n allersnelst is hij 
terug naar “de Molen” gefietst.  Waar ik moest rennen voor mijn leven. Geluk-
kig konden we er allemaal snel om lachen. En dat doen we tot op de dag van 
vandaag nog steeds.

U bent van harte welkom,
medewerkers Bar de Molen



vanaf28,50



PILSENER

Heineken Pilsener   5,0%   25 cl       2,50 
       35 cl       3,50
       50 cl       5,50         
Heineken Extra cold   5,0%         2,70
Sol     4,5%              4,50
Lokaal bier    6,7%              4,00

KRACHTIG & BLOND

Aff ligem Blond   6,8%        4,00 
Aff ligem Tripel   9,0%             4,00 
Brand Zwaar Blond   8,5%        3,50 
Brand IPA    7,0%        3,50 
Brand Saison    6,3%        3,50
Hapkin     8,5%            5,00
Westmalle Tripel   9,0%            4,50
Monteith’s IPA    5,5%            4,50
Hoegaarden Grand Cru  8,5%            4,50
La Chouffe    8,0%                   4,50 
Karmeliet    8,5%                   5,50

RIJK & DONKER

Aff ligem Dubbel   6,8%               4,00
Brand Imperator   6,5%        3,50 
Brand Porter    6,0%        3,50
Westmalle Dubbel    7,0%            4,50 

BIERKAART

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.



ALCOHOLVRIJ 0,0%

Heineken 0,0%   0.0%        3,50
Amstel 0,0%    0.0%          3,50
Amstel Radler    0.0%          3,50
Paulaner alkoholfrei   0,4%            4,50

FRUITIG & FRIS

Amstel Radler    2.0%          3,50 
Desperado    5,9%             4,50
Mort Subite witte lambic  5,5%                      4,00     
Edelweiss    5,5%        5,50
Wiekse Rose    4,0%                  3,50 
Paulaner Hefe-WeiBbier  5,5%          5,50 
Liefmans Fruitesse   3,8%                 3,50

CIDER

Jillz green original   5,0%                           3,50
Jillz raspberry   5,0%                           3,50
Apple Bandit Crisp Apple  4,5%                           3,50
Apple Bandit Juicy Pear  4,5%                           3,50

Vraag onze medewerkers naar onze wisselende bieren 
op f les en van de tap

BIERKAART

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.



BIERKAART

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

Achel Blond
Fruitig, hoppig met lichte karamelsmaak en droge citrus-tonen    8,0%  33cl

Achel Bruin
Fruitige en zoete smaak, hopbittere toets      8,0%  33cl

Chimay Blauw
Volle smaak met een vleugje karamel      9,0%  33cl

Chimay Rood
Licht fruitige, volle smaak met lichtbittere afdronk     7,0%  33cl

Engelszell Gregorius
Smaak van donkere, halfzoete mout met een vleugje karamel    9,7%  33cl

La Trappe Blond
Licht moutig en licht zoet, zachte bitterheid, vriendelijke afdronk    6,5%  33cl

La Trappe Quadrupel: 
Amberkleurig, moutig zoet, aangenaam bitter, toetsen van banaan, amandel en vanille  10,0%  33cl

Orval
Fruitig en mild bitter, complexe kruidigheid      6,2%  33cl

Rochefort 6
Licht bittere smaak in combinatie met mokka- en chocoladetoetsen    7,5%  33cl

Rochefort 8
Licht zoete smaak van donker fruit en gekarameliseerde mout    9,2%  33cl

Rochefort 10
Zacht en zoet met fruitig aroma, toetsen van koffie     11,3%  33cl

Westmalle Dubbel
Rijk en complex, kruidig en fruitig, frisbittere afdronk     7,0%  33cl

Westmalle Tripel
Zacht, romig en fruitig met een bittere nasmaak      9,5%  33cl

‘t IJ Wit
Licht troebel, mooi goud van kleur en met een mooie, zachte schuimkraag.    6,5%  33cl

‘t IJ Zatte
Gistachtig, lichte hoppige bitterheid. Smaak van kruidnagel en fruit    8,0%  33cl

Gouverneur Blond
Subtiele bitterheid met een unieke fruitige afdronk     6,5%  30cl

Gouverneur Dubbel
Robijnrode kleur, f luweelzacht en bitterzoet bier met karakter    6,5%  30cl

Barbar
Honingsmaak met kruiden, bloemen en citrusvrucht     8,0%  33cl



BIERKAART

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

Brugge Tripel
Kruidige hopsmaak met afgerond moutkarakter, grote complexiteit aan smaken   8,7%  33cl

Brugse Zot
Scherp met lichte zoetheid, tinten van citrus, banaan en lichte kruiden    6,0%  33cl

Brugse Zot Dubbel
Smaken van geroosterde mout, karamel en gist      7,5%  33cl

Hoegaarden Grand Cru
Kruidig en fruitig, sinaasappel, citroen en banaan     8,5%  33cl

Hoegaarden Verboden Vrucht: 
Zoete moutsmaak in het begin met zoetheid van honing, licht bitter, kruidige hopsmaak  8,5%  33cl

Hopus IPA
Combinatie van 5 verschillende hopsoorten, sterk en bitter bier    8,3%  33cl

Karmeliet Tripel
Complex, zoet, fruitige hopsmaak       8,4%  33cl

Malheur 6
Goudblond, milde hopsmaak met bittere natoets      6,0%  25cl

Malheur 10
Bitter-zuur met warme afdronk       10,0%  33cl

Pauwel Kwak
Vlakke bitterheid met een fruitige en kruidige toets     8,4%  33cl

Straffe Hendrik Quadrupel: 
Complexe smaak van donker fruit, kruiden en karamel mouten    11,0%  33cl

Straffe Hendrik Tripel
Zoet begin, gekarameliseerde mouten, krachtige smaak     9,0%  33cl

Vedett IPA
Moutig met fruitige tonen op de achtergrond, minder bitter als de meeste IPA’s   6,0%  33cl

Wilderen Tripel Kanunnik: 
Zoete en fruitige smaak, duidelijke smaak van tarwemouten en alcoholische warmte   8,2%  33cl

Kasteel Rouge
Lijkt qua smaak op een kersenbonbon, licht bitter aan het eind    8,0%  33cl

Liefmans
Smaak van kersen, aardbei en framboos met een vleugje zuurheid    4,2%  25cl

Mont des Cats Amber
Bittere en zoete smaak met een moutig karakter en een zachte afdronk    7,6%  33cl

Paix Dieu Tripel
Paix Dieu is het enige abdijbier dat bij volle maan wordt gebrouwen, twaalf keer per jaar  10,0%  33cl



BIERKAART

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

St. Bernardus Abt 12 
Overheersende smaken van karamel en toffee, fruitsmaken op achtergrond   0,0%  33cl

St. Bernardus Prior 8 
Moutig-fruitige volle smaak van donker fruit en karamelmouten    8,0%  33cl

St. Bernardus Tripel 
Droge, zachte en lange nasmaak met een matige bitterheid     8,0%  33cl

Tongerlo Prior 
Licht zoet, fruitige en kruidige elementen      9,0%  33cl

Val-Dieu Blonde 
Sterke fruitsmaak met complexe kruidige hopsmaak     6,0%  33cl

Val-Dieu Grand Cru 
Moutige en granige smaken met een zachte zoete afdronk     10,5%  33cl

Westvleteren 12
Smaak van donker fruit, tonen van karamel en zoete kersen, lange nasmaak   10,2%  33cl





A N N O  N U

Geen 18, geen alcohol.

FRIS-FRUITIG

Rijkelijk gevulde karaf met 
Spaanse rode sangria en 
vers citrusfruit.  
Dé traktatie uit Barcelona.

FREIXENET 
MIA SANGRIA

€ 25.00

BITTER-ZACHT

Stoere gin met een 
harmonieus karakter, 
heerlijk in combinatie met 
premium tonic en limoen.

BULLDOG  
GIN TONIC

€ 8.00

FRIS-ZOET

€ 5.50

 
Fris drankje op basis van 
citroenen in combinatie 
met Prosecco en veel ijs.

LUXARDO
LIMONCELLO 
SPRITZ

BITTER-KRUIDIG-FRIS

Italiaans temperament 
afgeblust met veel ijs, 
premium tonic en een 
partje limoen.

CAMPARI 
TONIC

€ 6.00

BITTER-ZOET

Het Italiaans bitterzoete 
aperitief zónder alcohol, 
mét een stevige bite.

CRODINO

€ 3.50

BITTER-ZOET

Proef de Italiaanse zon 
in een fris en bitterzoete 
mix van Aperol, Prosecco 
en bruiswater.

APEROL 
SPRITZ

€ 5.50



‘Iedereen krijgt Kees Tol te zien, 
want die is er altijd’

“Ik kom al sinds 1990 in de Molen. De reden dat ik juist hier wilde 
werken? Blonde vrouwen, veel pils, mooie T-shirts en het beste 
uitzicht ter wereld. Het lollige is dat je de helft verstaat van wat er 
gezegd wordt en toch ga je de gasten begrijpen.

Er komen mensen uit alle windstreken en het grote voordeel hier-
van is dat zij over het algemeen beter te verstaan zijn dan de Vo-
lendammers. Het grootste misverstand over deze Volendammers 
is dat mensen altijd denken dat het een gesloten gemeenschap is, 
maar ze zijn juist heel gastvrij.

‘Je verstaat ze niet, 
maar je begrijpt ze wel’

Het taaltje is natuurlijk wel een ding. Het enige ABN in Volendam 
eindigt op AMRO Bank. Maar ik versta iedereen wel. De kans dat 
je bij ons een bekende Volendammer ziet is groot, iedereen krijgt 
Kees Tol te zien, want die is er altijd. Zelf zou ik graag eens een 
Blanche Namur drinken met Jan Keizer (BZN), omdat ik altijd be-
nieuwd ben geweest naar waar hij zijn inspiratie vandaag haalt. De 
Molen heeft een top sfeer. Het is de mooiste kroeg van Nederland 
met de leukste mensen en dat meen ik echt. Volledig uniek!”



Portie bitterballen (6)           6,00
Portie kaassouff lé (6)          4,50
Bittergarnituur gemengd (12)         8,00
Gemarineerde olijven          5,00 
Combinatie Loempia’s: (8) Samosa’s (V) & kiploempia’s      6,50 
Nacho’s met kaas, gehakt en drie sauzen         9,50 
Butterf ly garnalen met Chilisaus (10)          6,00 
Kippendijen in een krokant jasje (6)         6,00 
Huisgemaakte gehaktbal          3,00
Ibericoham          10,00
Breekbrood met smeersels          6,50

Plankje ‘Volendam’ met diverse vissoorten      14,50 

       Plankje ‘de Molen’ met diverse lokale lekkernijen    14,50 

Plankje ‘Amsterdam’ met diverse vleessoorten     11,50 

BORRELKAART

Heeft u een 
allergie? 

Meld het ons!

TIP



Bar de Molen
hét Pubquiz café
van Waterland is!

Hou Facebook en de website
in de gaten voor data van de 

quiz

Bar de Molen was het vroegere 
stamcafé van de legendarische 

Palingpopgroep ‘the Cats’. 

Nog dagelijks worden ‘the Cats’ 
geëerd door hun muziek die uit 

de luidsprekers komt in ons café.

Beleef een unieke dag in 
Volendam met ‘Dagje Volendam’.
Compleet verzorgde 
arrangementen voor 
een onvergetelijk verblijf met 
o.a. een bezoek aan onze eigen
bierbrouwerij.
www.dagjevolendam.nl

WIST U DAT



TOSTI’S
Tosti Traditioneel  Ham en kaas 5,50

Tosti Gezond   Ham, kaas en tomaat 6,00

Tosti Amsterdam  Oude kaas, mosterd, ui en ossenworst 7,00

Tosti Pittig   Kaas, sambal en bacon 7,00

Tosti Hawai   Ham, kaas en ananas 6,50

Tosti Tuna melt  Kaas en tonijnsalade 7,00

PANINI’S
Panini Traditioneel  Ham en kaas 7,50

Panini Gezond  Ham, kaas en tomaat 8,00

Panini Hawai   Ham, kaas en ananas 8,00

Panini Brie   Brie, honing en rucola 8,50

        Panini Chicken  Kip, kaas en bacon 9,50

Panini de Molen  Gerookte zalm en kruidenkaas 9,90

Heeft u een 
allergie? 

Meld het ons!

TIP



Vissoep ‘Volendam’      5,50
    
Tomatensoep met pesto     4,90
    
Soep van de chef      5,50
    
Stokbrood met kruidenboter     3,50

SOEPEN

Heeft u een 
allergie? 

Meld het ons!



PANNENKOEK
Naturel, met stroop en poedersuiker        6,00

Nutella             7,00

Appel             7,00

Bacon             7,50

Bacon en appel           8,00

Ham of kaas            7,50

Ham en kaas            8,00

Portie poffertjes (10 st.)          5,50

Heeft u een 
allergie? 

Meld het ons!



Gerookte paling filet             9,50 
         
Gerookte zalm 
met mierikswortel en rode ui           9,50 
         
2 Rundvlees krokketen met brood        7,00 
         
Clubsandwich kip
gebakken ei, kaas, gegrilde spek, 
kaas & kerrie-mayonaise             10,50 
         
Clubsandwich zalm
gebakken ei, kaas, cornichons, 
rode ui & mierikswortel           11,50 

BELEGDE BROODJES / 
CLUBSANDWICHES

Heeft u een 
allergie? 

Meld het ons!



Broodje biefstukreepjes
Oosters gebakken met ui, paprika, 
champignons & knof looksaus         9,50 
         
 Broodje kipreepjes
 Pikant roergebakken met ui, paprika, 
 champignons & knof looksaus        8,00 
         
Dijk van een hamburger ‘200 gram’ 
van rundvlees, gegrilde spek, cornichons, 
ui en gesmolten Beemsterkaas       10,50 
         
Salade Geitenkaas, 
gemengde salade met gekarameliseerde geitenkaas, 
gezouten amandelen & spek        13,00
         
Salade kipsalade, 
lauwwarme salade met pikante kipreepjes, 
champignons, ui & paprika              13,00

Salade Sandra, 
lauwwarme salade met biefstukreepjes, 
champignons, ui & paprika                      14,50

LUNCH SPECIALS / SALADES

Heeft u een 
allergie? 

Meld het ons!

TIP



WARME GERECHTEN
Kipsaté 
geserveerd met een pittige satésaus & kroepoek     15,50 
         
 Biefstuk ‘de Molen’
 gebakken volgens geheim recept      16,50 
         
Gebakken visfilet 
met remouladesaus         14,50

Patat met kroket *          5,50
      
Patat met frikandel *          5,50
      
Patat met kaassouff lé *         5,50
      
Patat met kipnuggets *         5,50
      
*Deze gerechten worden geserveerd met mayonaise en appelmoes

Heeft u een 
allergie? 

Meld het ons!

KINDERGERECHTEN

TIP



Foto: Eddy Buijs


