Ons brood
Molen Mik | in onze Korenmolen Sint-Jan malen we de tarwe die we deels zelf verbouwen
Op steen gebakken gistbrood van poolish, bereid met onze eigen tarwe.
Wit
450 gram € 1,85 / 800 gram € 2,95
Bruin
450 gram € 1,85 / 800 gram € 3,05
Meergranen
450 gram € 2,05 / 800 gram € 3,30
Volkoren
450 gram € 1,95 / 800 gram € 3,10
Negen zaden / Pompoenpitten
800 gram € 3,30
*****

Kapelleke Wit | Mariakapel in Zandoerle. OLVr.van ’t Zand, bidt voor ons
Op steen gebakken desembrood van witte bloem.

500 gram € 2,10

Koningsbruin | de koningsspil is de draaiende balk in het hart van de korenmolen
Op steen gebakken desembrood van tarwe.

500 gram € 2,10

Boergondisch Vloers licht | Boergondisch Oers is ons jaarlijkse dorpsfeest
Wit desembrood met zonnebloempitten, lijn- en sesamzaad.

500 gram € 2,40

Boergondisch Vloers donker | met Boergondisch Oers begint de zomer
Desembrood met tarwe, zonnebloempitten, lijn- en maanzaad.

500 gram € 2,40

Landbrood | zuurdesembrood van roggebloem, op steen gebakken

700 gram € 3,25

*****

Spelt Brood | Spelt is een licht verteerbaar oergraan, rijk aan vitaminen en mineralen
Op steen gebakken brood van speltmix, zonder tarwe.
Bruin
450 gram € 2,20 / 800 gram €3,40
Volkoren
Meergranen

800 gram €3,40
800 gram €3,60

Speltbroat op basis van haver en rogge (alleen op vrijdag en zaterdag)

450 gram €2,60
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Ons brood
Hoogeinder Stok | knapperige baguette van Franse bloem, met dunne korst en heerlijke kruim
Wit
300 gram € 1,75
Meergranen
300 gram € 1,95
Olijfmikske |mik komt van het Latijnse woord mica wat brood betekent
Op steen gebakken desembrood met olijven.

450 gram € 3,25

*****

Vlutterkes | populaire camping in Oerle uit vervlogen tijden
Wit 60 gram € 0,40 / 120 gram € 0,70
Meergranen 60 gram € 0,60 / 120 gram € 1,00
Pompoen en zonnepit spelt

60 gram € 0,80

Sint-Jan Croissants | naar de beschermheilige van Oerle
Echte Franse croissants, ambachtelijk getoerd ‘mi goei botter’.

Per stuk € 1,25

Gert-Jan’s Worstenbrood | Brabantse worstenbroodjes volgens geheim recept

Per stuk € 1,60

Wenterselse Zaligheid | Wintelre (Wentersel) is de achtste Zaligheid
Lekker mals boerenrozijnenbrood met cranberries

800 gram € 5,60
400 gram € 3,00

Grote Mueslibol | bruinbrood met noten-vruchten muesli

400 gram € 3,25

Klontjesmik | Brabants suikerbrood met een vleugje anijs

400 gram € 3,25

Kempisch Roggebrood | van gemalen rogge, rijk aan vezels

Per pakje € 2,35

Speltkoren Roggebrood | met spelt van de bolle akkers in Liempde

Per pakje 10 plakjes € 2,80

Bobers’ Peperkoek | de oudst bekende Oerse molenaar is Peter Bobers (1763-1838) Per stuk € 3,45
Met allerlei lekkere noten, per stuk € 4,05
Knackers | met zaden of spelt

Per pak € 3,45
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