MENUKAART
VRACHTWAGENCHAUFFEURS

OPENINGS TIJDEN
Maandag

8.00-10.00 | 17.00-21.00

Dinsdag

6.00-9.00

| 17.00-21.00

Woensdag 6.00-9.00

| 17.00-21.00

Donderdag 6.00-9.00

| 17.00-21.00

Vrijdag

6.00-9.00

| 17.00-20.00

Zaterdag

8.00-10.00 | 17.00-20.00

SOEPEN EN VOO RGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN
GEBAKKEN ZALM

21.50

met Zwolse mosterdsaus

KIPSATÉ

17.50

huisgemarineerde kippendijensaté zonder spies
met satésaus, crispy uitjes en kroepoek

GEHAKTBAL DE MOL

14.50

de welbekende gehaktbal met satésaus
en gebakken uien

ZWOLSE MOSTERDSOEP

6.50

van de enige echte Zwolse mosterd met
uitgebakken spekjes en prei

BIEFSTUK
SHOARMA

TOMATENSOEP

20.50

met stroganoffsaus
6.00

16.50

uit de pan met ui en knoflooksaus

romige soep met soepballetjes

SCHNITZEL DE MOL

SOEP VAN DE DAG

6.00

u vindt de soep van de dag op het krijtbord

RUNDERCARPACCIO

12.50

onze klassieker met huisgemaakte pesto,
geraspte kaas, rode ui en pijnboompitten

NACHO’S

19.50

onze klassieker met gebakken ui, spek,
champignons en champignonroomsaus

BURGERS

18.50

twee paddenstoelenburgers met
roerbakgroenten en champignonroomsaus
8.50

nacho chips met pulled turkey en rode pepers,
gegratineerd met cheddar kaas, geserveerd
met crème fraîche en guacamoledip

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

CARPACCIO

12.50

met huisgemaakte pesto

BRIE

13.50

met walnoten en honing

WARME KIP

Bij onze hoofdgerechten heeft u de keuze
uit frites of gebakken aardappel.
Tevens serveren wij u er
warme groente naar keuze en fritessaus bij.

12.00

in ketjap-sesamsaus met ui, champignons en prei

ZALM

OP ÉÉN BORD
13.50

gebakken zalmfilet met saffraanmayonaise

BAMI
met kipsaté, een gebakken ei en kroepoek

PASTA
Bij onze soepen, voorgerechten en maaltijdsalades
serveren wij brood van ‘de Echte Bakker Borger’.

GLUTENVRIJ (mogelijk)

17.50

fusilli pasta met kip, champignons,
Parmezaanse kaas en pestoroomsaus

VEGETARISCH (mogelijk)

17.50

VOOR ON ZE C HAU FFE U RS!
CHAUFFEURSMENU 2-GANGEN*

N AGEREC HTEN
17.50

een heerlijke daghap met daarbij
een kop soep of toetje of kop koffie/thee
naar keuze

CHAUFFEURSMENU 3-GANGEN*

19.50

WINTER COUPE

15.50

TOETJE

KOFFIE...
MET EEN B EETJE EX TR A!

IJSKOFFIE

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

KOFFIE VERWENNERIJ

3.00

3.50

LATTE MACCHIATO DE MOL

schaaltje vanillevla met slagroom
3.50

met een scheutje hazelnootsiroop en
een lekker stukje nougat

schaaltje vanillevla en yoghurt met
aardbeiensiroop en slagroom

YOGHURT

3.00

schaaltje yoghurt met aardbeiensiroop

IJSJE

5.75

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

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

de naam zegt het al, een schaaltje vanillevla

VLA FLIP

4.50

ook los te bestellen, het toetje van het
chauffeursmenu

*geserveerd van maandag t/m donderdag

VLA MET SLAGROOM

8.00

Pistache-ijs, stoofperenijs en boerenjongensijs
met karamelsaus en slagroom

onze daghap is een wisselend gerecht, graag
vertellen wij u welke heerlijke hap wij vandaag
serveren

VLA

8.00

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

u krijgt een soep naar keuze, een heerlijke
daghap en een toetje of koffie/thee

DAGHAP*

DAME BLANCE

4.50

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

GLUTENVRIJ (mogelijk)

4.75

3.75

SOCIAL MEDIA

ME T EEN SCHEUTJE
ALCOHOL ER IN !

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET LAATSTE
NIEUWS? VOLG DE MOL OP SOCIAL MEDIA!
U kunt ons vinden op alle bekende platforms. Like onze
pagina en blijf onder andere de hoogte van de laatste
openingstijden, acties en ander nieuws!

CARIBBEAN CHOCOLATE

6.50

warme chocolademelk met slagroom en
een scheutje Malibu Coconut Rum

KOFFIE DE MOL

6.50

facebook.com/cafedemol/

koffie met slagroom en een scheutje van
de enige echte Zwolse Hanzebitter

IRISH COFFEE

6.50

koffie met slagroom en een scheutje
Tullamore Dew Irish Whiskey

SPANISH COFFEE

instagram.com/caferestaurantdemol/
restaurant-de-mol

6.50

koffie met slagroom en een scheutje Licor 43

twitter.com/RestaurantDeMol

ONTBIJT
WIST JE DAT HET OOK MOGELIJK IS OM IN DE
OCHTEND BIJ ONS TE ONTBIJTEN?
Op maandag en zaterdag zijn wij open vanaf 8.00 uur
en op dinsdag tot en met vrijdag staan wij al voor jullie
klaar vanaf 6.00 uur.

FRENCH COFFEE

6.50

koffie met slagroom en een scheutje
Grand Marnier

ITALIAN COFFEE

6.50

koffie met slagroom en een scheutje
Amaretto DiSaronno

IRISH CREAM COFFEE

Ook is het mogelijk om koffie of broodjes mee te
nemen voor onderweg.
6.50

koffie met slagroom en een scheutje Baileys

CARIBBEAN COFFEE
koffie met slagroom en een scheutje
Captain Morgan Spiced Gold Rum

Dus kom ook dan gerust binnen voor een kop koffie,
lekker broodje, lees rustig een krantje of om even
heerlijk te douchen voordat de drukke dag weer
begint!

6.50

