SOEPEN

TOSTI‘S

TOMATENSOEP

7.00

romige soep met soepballetjes

ZWOLSE MOSTERDSOEP

7.00

van de enige echte Zwolse mosterd met
uitgebakken spekjes en prei

SOEP VAN DE DAG

7.00

u vindt de soep van de dag op het krijtbord

Bij onze soepen serveren wij
brood van ‘de Echte Bakker Borger’.

TOSTI HAM EN | OF KAAS

6.50

tosti van landbrood met ketchup

TOSTI MEDITERRANEE

10.50

open tosti van landbrood met Serranoham,
mozzarella, pesto, groene asperge en zontomaat

TOSTI BOURGONDIË

10.50

open tosti van landbrood met brie, rucola,
honing en walnoten

OUDERWETS LEKKER!
TWEE KROKETTEN

10.50

Van Dobben rundvleeskroketten met
mosterd en twee plakken landbrood

BELEGDE BROODJES
Onze broodjes worden gemaakt met een basis van sla,
komkommer, tomaat, rode ui en bijpassende dressing.

CARPACCIO

10.50

10.50

onze beroemde gehaktbal met gebakken ui,
satésaus en twee plakken landbrood

met walnoten en honing

GEZOND

9.50

het klassieke Hollandse broodje gezond

TONIJNSALADE

10.50

huisgemaakte salade van tonijn, komkommer,
dille, kappertjes en appel

U heeft de keuze uit de volgende broodsoorten:
landbrood, maïsbrood of een zachte witte bol.

GLUTENVRIJ
GLUTENVRIJ (mogelijk)
(mogelijk)

10.50

onze beroemde gehaktbal met mosterd
en twee plakken landbrood

GEHAKTBAL DE MOL

met pesto, Parmezaanse kaas, rode ui en
pijnboompitten en truffelmayonaise

BRIE

GEHAKTBAL

VEGETARISCH
VEGETARISCH(mogelijk)
(mogelijk)

12.50

MAALTIJDSALADES

PLATEGERECHTEN
GEBAKKEN KABELJAUW

20.00

met citroenbotersaus

KIPSATÉ

16.50

huis gemarineerde kippendijensaté
met satésaus, crispy uitjes en kroepoek

SCHNITZEL DE MOL
Onze maaltijdsalades worden gemaakt met een basis
van gemengde sla soorten, komkommer, tomaat,
rode ui, gekookt ei en bijpassende dressing.

CARPACCIO

18.50

onze klassieker met gebakken ui, spek,
champignons en champignonroomsaus

15.00

met pesto, Parmezaanse kaas, rode ui en
pijnboompitten en truffelmayonaise

BRIE

15.50

met walnoten en honing

GEROOKTE KIP

15.50

met mangodressing
Bij de salades serveren wij
brood van ‘de Echte Bakker Borger’.

GEHAKTBAL DE MOL

EIERGERECHTEN
UITSMIJTER HAM EN | OF KAAS

9.50

drie gebakken eieren op twee snee brood

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

OMELET DE MOL

de welbekende gehaktbal met satésaus
en gebakken uien

VARKENSHAAS
12.50

13.50

19.50

met champignonroomsaus

BIEFSTUK

20.00

malse kogelbiefstuk met kruidenboter
10.00

spek, ui, champignons en paprika
met twee snee brood
Bij onze eiergerechten heeft u de keuze
tussen wit of bruin brood.

EMPENADAS
twee Mexicaanse empanadas gevuld met rode
paprika, maïs, zwarte bonen en vegetarische
gehakt geserveerd met een salieroomsaus

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

GLUTENVRIJ (mogelijk)

VEGETARISCH (mogelijk)

17.50

T O E T J E S…
O U D H O L L A N D S L E K K E R!
VLA

3.00

de naam zegt het al, een schaaltje vanillevla

VLA MET SLAGROOM

3.50

schaaltje vanillevla met slagroom

VLA FLIP
schaaltje vanillevla en yoghurt met
aardbeiensiroop en slagroom

NAGERECHTEN
HET BOERTIE

9.00

IJSJE
9.00

2 bollen vanille-ijs met verse aardbeien,
aardbeiensaus en slagroom

BLANKE DAME

vanille-, aardbeien- en bananenijs met slagroom

5.00

twee bolletjes vanille-ijs met slagroom
en saus naar keuze: advocaat of
aardbeiensiroop of chocoladesaus

OOK ERG LEKKER!
9.50

KOFFIE VERWENNERIJ

5.50

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

vers fruit met 3 bollen sorbetijs: sinaasappel,
citroen en framboos met frambozenkletskop
en slagroom

IJSCO

3.00

8.00

stracciatella-ijs, Ferrero-chocolade-ijs en
vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom

ZONNETJE IN HUIS

YOGHURT
schaaltje yoghurt met aardbeiensiroop

drie bollen rum-rozijnenijs met boerenjongens,
advocaat, chocoladesaus en slagroom

HET BOERINNEGIE

3.50

7.00

IJSKOFFIE

6.25

dubbele espresso met amarettosiroop,
een bol vanille-ijs en slagroom

KOFFIE VAN HET MOMENT

4.00

laat u verrassen door heerlijk koffie met siroop

LATTE MACCHIATO DE MOL
met hazelnootsiroop, slagroom en een
lekker stukje nougat

GLUTENVRIJ (mogelijk)

4.00

KOFFIEKAART

KOFFIE EN ZO...
KOFFIE

2.50

ESPRESSO

2.50

DUBBELE ESPRESSO

4.25

CAPPUCCINO

2.75

KOFFIE VERKEERD

2.75

LATTE MACCHIATO

3.00

THEE

2.50

Lipton thee in diverse smaken

VERSE MUNT THEE

CARIBBEAN CHOCOLATE
3.50

warme chocolademelk met slagroom en
Malibu Coconut Rum

3.50

KOFFIE DE MOL

met honing

VERSE GEMBER THEE
met citroen of sinaasappel

WARME CHOCOLADEMELK

IRISH COFFEE
3.00

koffie met slagroom en
Tullamore Dew Irish Whiskey

3.50

SPANISH COFFEE

met slagroom

SLAGROOM
portie slagroom

7.00

7.00

koffie met slagroom en
de enige echte Zwolse Hanzebitter

zonder slagroom

WARME CHOCOLADEMELK

ME T EEN SCHEUTJE
ALCOHOL ER IN

7.00

7.00

koffie met slagroom en Licor 43
0.50

FRENCH COFFEE

7.00

koffie met slagroom en Grand Marnier

ITALIAN COFFEE

7.00

koffie met slagroom en Amaretto DiSaronno

BAILEYS COFFEE

7.00

koffie met slagroom en Baileys

CARIBBEAN COFFEE
koffie met slagroom en
Captain Morgan Spiced Gold Rum

7.00

