SOEPEN

OUDERWETS LEKKER!

ZWOLSE MOSTERDSOEP

6.50

van de enige echte Zwolse mosterd met
uitgebakken spekjes en prei

TOMATENSOEP

9.75

bourgondische kroketten op landbrood
met mosterd
6.00

heerlijke romige soep met soepballetjes

SOEP VAN DE DAG

TWEE KROKETTEN

6.00

GEHAKTBAL DE MOL

9.75

onze beroemde gehaktbal met gebakken uien,
satésaus met twee plakken landbrood

u vindt de soep van de dag op het krijtbord

MAALTIJDSALADES
Onze maaltijdsalades worden gemaakt met een
standaard basis van gemengde sla, komkommer,
tomaat, rode ui, gekookt ei en rucoladressing.

BELEGDE BROODJES

CARPACCIO MET PESTO

12.50

WARME ZALM

13.50

BRIE MET WALNOTEN EN HONING

13.50

WARME KIP IN KETJAP-SESAMSAUS

12.00

Onze salades worden geserveerd met brood

Onze broodjes worden gemaakt met een standaard
basis van sla, komkommer, tomaat, rode ui en
rucoladressing.

EIERGERECHTEN

BROODJE VAN DE WEEK vanaf

8.50

UITSMIJTER HAM EN | OF KAAS

CARPACCIO MET HUISGEMAAKTE PESTO

8.75

ZALMTARTAAR

9.75

BRIE MET WALNOTEN EN HONING

9.75

GEZOND

8.50

WARME KIP IN KETJAP-SESAMSAUS

8.75

BEENHAM MET HONING-MOSTERD

8.50

drie gebakken eieren op twee snee brood

UITSMIJTER HENK

U heeft de keuze uit de volgende broodsoorten:
landbrood, maïscarré of een witte bol

BOERENOMELET
klassieke boerenomelet met verschillende
groenten
Bij onze eiergerechten heeft u de keuze
tussen wit of bruin brood

5.00

de klassieke tosti op landbrood

TOSTI BOURGONDIË

6.50

met brie, huisgemaakte pesto, honing
en walnoten op landbrood
GLUTENVRIJ (mogelijk)

11.50

drie gebakken eieren met spek, ui en kaas
meegebakken op drie snee brood

TOSTI‘S
HAM EN | OF KAAS

9.50

VEGETARISCH (mogelijk)

9.50

PLATE GERECHTEN

NAGERECHTEN
BOEREN DEERNE

8.00

drie bollen mascarpone-abrikozenijs met
boerenmeisjes en slagroom

DAME BLANCE

8.00

drie bollen ijs, alle drie in een andere
smaak: vanille, stracciatella en chocolade
met warme chocoladesaus en slagroom

SORBET
KIP OP STOK

16.00

gemarineerde kippendijensaté à la Jansen
met satésaus, crispy uitjes en kroepoek

GEHAKTBAL DE MOL

DE ZUIDERBUUR
11.00

onze welbekende gehaktbal, met satésaus
en gebakken uien

SCHNITZEL DE MOL

7.50

sorbetijs in drie smaken: aardbei, cassis en
limoen met vers fruit en slagroom
6.50

Luikse wafel met warme kersen,
een bol vanille-ijs en slagroom

18.00

onze klassieker, met gebakken ui, spek en
champignons en champignonroomsaus

BIEFSTUK

19.50

malse Hollandse biefstuk met kruidenboter

GEBAKKEN ZALM

19.50

met Zwolse mosterdsaus

MEATFINGERS

16.00

spareribs zonder bot, met knoflooksaus

VEGETARISCHE SCNNITZEL DE MOL

18.00

met gebakken ui, champignons en
champignonroomsaus

KOFFIE...
MET EEN BEETJE EXTRA!

Onze plategerechten worden op één bord geserveerd
met frites, rauwkost en fritessaus

KOFFIE VERWENNERIJ

4.75

koffie of thee naar keuze, geserveerd met
heerlijke chocolade lekkernijen en een
klein glaasje slagroom met Licor 43

IJSKOFFIE

5.75

dubbele espresso met een bol vanille-ijs,
verse slagroom en een scheutje amaretto siroop

LATTE MACCHIATO DE MOL
met een scheutje hazelnoot siroop en
een lekker stukje nougat

GLUTENVRIJ (mogelijk)

VEGETARISCH (mogelijk)

3.75

