RESTAURANT ZALEN DE MOL

Een
onvergetelijk feest

Iets te vieren?
Of dit nu een verjaardag, trouwdag, pensioen,
jubileum of personeelsfeest is. De Mol is een
uitermate geschikte plek om uw dag tot een
onvergetelijke ervaring te maken.
Graag nemen wij met u de tijd om uw feest een naar
uw wensen door te spreken.
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RECEPTIE
BORREL UURTJE
1 uur | 12.00

• Keuze uit het gehele dranken assortiment
• Nootjes en zoutjes op tafel
• Bittergarnituur: 2x warme hapjes

SAMEN PROOSTEN
2 uur | 18.50

• Keuze uit het gehele dranken assortiment
• Nootjes en zoutjes op tafel
• Bittergarnituur: 2x warme hapjes

CHEERS
2 uur | 23.00

•
•
•
•

Keuze uit het gehele dranken assortiment
Nootjes en zoutjes op tafel
Bittergarnituur: 1x warme hapjes en 1x koude hapjes
Ter afsluiting de enige echte gehaktbal van De Mol

FEESTAVOND
Feest vieren doe je bij De Mol. En om de avond helemaal naar wens te laten verlopen
hebben wij voor u een basis arrangement, welke u zelf naar wens kunt uitbreiden.

PROOST ARRANGEMENT
4 uur | 26.50

• Keuze uit het gehele dranken assortiment
• Nootjes en zoutjes op tafel
• Afsluitend met koffie of thee en bonbons

AANVULLINGEN BIJ PROOST ARRANGEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•

Koffie of thee met gesorteerd gebak | 6.00
Toast met Prosecco | 4.50
2x warme hapjes en 2x koude hapjes | 3.50
Luxe tafel garnituur | 4.50
Uitgebreide borrelplank | 7.50
Hapjes parade | 15.00
Hapjes buffet | 21.50
Late night snack | 4.00

AANVULLINGEN
Wat houden onze aanvullingen eigenlijk in? Hieronder hebben wij ze voor u op een
rijtje gezet. Deze aanvullingen zijn alleen te combineren met het ‘proost arrangement

LUXE TAFEL GARNITUUR
Meer dan alleen maar zoutjes en nootjes

• Nachochips met dips
• Kaasstengels
• Gemarineerde olijven

BORRELPLANK
Op iedere tafel een goed gevulde borrelplank met o.a.

•
•
•
•
•
•

Diverse kaas uit het vuistje
Verschillende soorten fuet
Gemarineerde olijven
Heks’nkaas met dipstokjes
Gerookte zalm rolletjes met roomkaas
Stokbrood met onze eigen broodsaus

HAPJES PARADE
U kiest zelf 5 luxe hapjes uit de onderstaande mogelijkheden, iedere ronde serveren
wij één van de door u gekozen luxe hapjes.

KOUD
• Carpaccio in het klein
• Zalmtartaar
• Spiesjes met ham en meloen
• Haring met uitjes
• Mini wrap met gerookte ham
• Mini wrap met gerookte zalm

WARM
• Rundvlees bitterbal 2 p.p.
• Gemengde hapjes 2 p.p.
• Mini gehaktbal met satésaus
• Mini frikandel speciaal
• Vietnamese loempia’s met chilisaus
• Mini broodje hamburger
• Gefrituurde butterfly garnalen 2 p.p.

HAPJES BUFFET
vanaf 15 personen

KOUD
• Carpaccio in het klein
• Bolletjes zalmsalade
• Gevulde eieren
• Spiesjes met ham en meloen
• Haring met ui op roggebrood
• Zalmrolletjes
• Wrap met brie, honing en walnoot
• Hollandse kaasplank
• Stokbrood met kruidenboter en
onze eigen broodsaus

WARM
• Rundvlees bitterballen
• Mini gehaktballetjes
• Meatfingers
• Groente loempiaatjes
• Mini broodje hamburger
• Gefrituurde butterfly garnalen
• Diverse mini pizzaatjes
• Diverse sauzen

LATE NIGHT SNACK
Voordat de avond wordt afgesloten met koffie of thee, nog even
een lekkere snack voor iedereen. U heeft de keuze uit:

•
•
•
•

Broodje beenham
Broodje kroket
Puntzak patat met fritessaus
De enige echte gehaktbal
(met broodje, 0.75 meerprijs)

• Mini pizza Margarita

CONTACT
Alle prijzen in deze brochure zijn per persoon en inclusief BTW. Wilt u meer weten
over de mogelijkheden van De Mol, wilt u reserveren of heeft u nog andere vragen.
Neem dan gerust contact me ons op.
Team De Mol

Heinoseweg 32
8026 PD Zwolle
www.demol.org
info@demol.org

