Restaurant Zalen De Mol | Heinoseweg 32, 8029 PD Zwolle | Bestellen of een vraag? Bel ons 0529 401 332

De feestdagen vier je
met De Mol!

MAAK HET THUIS GEZELLIG
Ook dit jaar weer bij De Mol te bestellen. Uw gourmetpakket of
borrelschaal. Maak het u zelf gemakkelijk en bestel snel.
Tevens kunt u bij ons terecht voor leuke cadeaupakketten en uiteraard
onze dinerbon. En verras zo uw dierbaren in deze feestelijke tijd.

GOURMETTEN

G O U R M E T P A K K E T D E M O L*
19.50 per persoon, vanaf 2 personen

•
•
•
•
•
•

Biefstuk
Varkenshaas
Kipsaté
Runderburger
Shoarma
Kipfilet

• Huzarensalade
• Italiaanse pastasalade
• Gourmetgroenten:
paprika | courgette | champignons
• Aardappeltjes om op te bakken
• BBQsaus | knoflooksaus
• Stokbrood | kruidenboter | broodsaus

* Uit te breiden met een VISSCHOTEL
9.50 per persoon, vanaf 2 personen

•
•
•
•
•

Zalmfilet
Kabeljauwfilet
In knoflook gemarineerde gamba’s
Ravigotesaus
Vissalade

GOURMETPAKKET KIDS
10.50 per kind

Lekker smikkelen!
• Mini gehaktbal
• Mini frikandel
• Mini runderburger
• Kleine kipsaté
• Aardappeltjes op op te bakken
• Appelmoes

BORRELSCHAAL | BIJGERECHTEN

BORRELSCHAAL

15.00 per persoon, vanaf 6 personen

Een mooie opgemaakte borrelschaal met stokbrood, kruidenboter en broodsaus
• Zalm rolletjes
• Focaccia met carpaccio
• Garnalencocktailtje
• Italiaanse kipspiesjes
• Sweet peppers gevuld met roomkaas
• Diverse kaassoorten
• Nootjes, zoutjes en kaasstengels
• Diverse hamsoorten
• Dipstokjes met heks’nkaas
• Fuet

BIJGERECHTEN
• Maisstokbrood van ‘de Echte Bakker Borger’
• Potje broodsaus, de enige echte
• Huisgemaakte kruidenboter

3.75 per stuk
4.50 per potje, 200 cl
3.50 per bakje, 150 gram

CADEAUS
DINERBON
Kom goed voor de dag deze feestdagen met een dinerbon van De Mol!
Voor elk gewenst bedrag, vanaf 10.- euro. En voor de feestdagen natuurlijk
extra feestelijk verpakt

CADEAUPAKKETTEN
Ook deze feestdagen heeft De Mol weer cadeaupakket op maat. Of u nou een
cadeau zoekt voor een bierliefhebber, iemand die alcoholvrij drinkt of een
pakket zoekt met heerlijke wijnen. Wij stellen deze graag voor u naar wens
samen. Onze cadeaupakketten zijn te verkrijgen vanaf 15.- euro. En natuurlijk
maken wij er een feestelijke creatie van!

CONTACT

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van De Mol? Of zijn er nog
vragen? Neem dan gerust contact met ons op! Wij maken uw kerst graag
tot een succes!
Team De Mol
Heinosweg 32
8026 PD Zwolle
0529 401 332
www.demol.org
info@demol.org

