RESTAURANT ZALEN DE MOL

Verrassend zakelijk!

In de vergaderzalen van De Mol is de sfeer
gemoedelijk, huiselijk en authentiek. Bij ons kunt u
genieten van het buitenleven en in alle rust
vergaderen.
Gelegen aan de N35 in Zwolle.
Makkelijk bereikbaar met ruime gratis
parkeergelegenheid.
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ONZE VERGADERRUIMTES
VERGADEREN IN ALLE RUST
Uw zakelijke bijeenkomst op een bijzondere plek, vlakbij
landgoed Soeslo en op een steenworp afstand van de binnenstad
Zwolle.
Wij beschikken over een ruime en gratis parkeerplaats. Tevens door
onze ligging kort bij de N35 zijn wij goed bereikbaar vanaf alle
rijrichtingen.
De Mol heeft vier lichte, ruime en huiselijke vergaderzalen. In al onze
zalen heeft u de beschikking over diverse middelen, welke bij onze
arrangementen zijn inbegrepen:
• Beamer met scherm
• Flipover
• Gratis WIFI
• Geluidsinstallatie met microfoon
• Blocnote en pen per persoon
• Vergader tool-kit
• De zaal voor u in de gewenste opstelling

De prijzen in deze brochure zijn per persoon (tenzij anders vermeldt)
en inclusief BTW.

HYBRIDE VERGADEREN
Kent u het nieuwste hulpmiddel al om een perfecte hybride bijeenkomst te
organiseren? Maak kennis met het hybride scherm van De Mol! Een alles-in-één
apparaat waardoor u in de gelegenheid bent om hybride te kunnen vergaderen.
Neem contact op met De Mol om onze hybride scherm te reserveren bij uw
vergadering. Het gebruik van het hybride scherm is 50 euro per dagdeel.

CAPACITEIT VAN ONZE ZALEN
RUIME ZALEN
De Mol heeft vier lichte, ruime en huiselijke vergaderzalen. Onze zalen
zetten wij voor u klaar in de gewenste opstelling. Wel is de capaciteit per
zaal en ook per opstelling verschillend. Daarom voor u een overzicht:
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MOGELIJKHEDEN
Dit zijn natuurlijk de meest gebruikelijke opstellingen voor een
vergadering of bijeenkomst. Maar mocht u andere wensen hebben, dan
kijken wij graag samen met u wat hierin mogelijk is.

VERGADERARRANGEMENTEN
ONTBIJT DE MOL | 30.00
• 4-uurs arrangement, aanvang bijeenkomst vòòr 8.30 uur
• Onbeperkt koffie, thee en water
• Op tafel een kleine lekkernij en pepermuntjes
• Bij binnenkomst serveren wij u een heerlijk ontbijt
(croissant met jam, kleine omelet, luxe belegd broodje en
een glas sinaasappelsap)
• Inclusief zaalhuur

OCHTEND OF MIDDAG DE MOL | 19.50
• 4-uurs arrangement
• Onbeperkt koffie, thee en water
• Op tafel een kleine lekkernij en pepermuntjes
• Inclusief zaalhuur

DAG DE MOL | 52.00
• 8-uurs arrangement
• Onbeperkt koffie, thee en water
• Op tafel een kleine lekkernij en pepermuntjes
• Rond het middaguur wordt de lunch geserveerd
• Tijdens de middagbreak een glas frisdrank
• Inclusief zaalhuur

AVOND DE MOL | 15.00
• 3-uurs arrangement vanaf 19.00 uur
• Onbeperkt koffie, thee en water
• Op tafel een kleine lekkernij en pepermuntjes
• Inclusief zaalhuur

UITBREIDINGEN
IETS EXTRA’S
Wilt u iets extra’s tijdens uw bijeenkomst? Of wilt u de bijeenkomst
beginnen of afsluiten met een heerlijke lunch of diner? Wij hebben
diverse mogelijkheden. En mocht u iets anders willen, in overleg kunnen
wij altijd kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

UITBREIDINGEN
• Vergader ontbijt (tot 9.30 uur te bestellen) | 12.50
• Vergader lunchbuffet (vanaf 15 personen) | 17.50
• Vergader 12-uurtje (tot 15 personen) | 17.50
• Fruitschaal | 2.50
• Vers fruitsalade | 3.50
• Fruit smoothie | 3.50
• N35 appelcarré | 4.50
• Saucijzenbroodje van ‘de Echte Bakker Borger’ | 3.50
• Kaasbroodje van ‘de Echte Bakker Borger’ | 3.50
• Gehaktbal, de enige echte! | vanaf 3.50
• Gewoon lekker, keuze uit diverse plategerechten | 19.50
• Keuzemenu, 3-gangen | 39.50
• Stamppotbuffet (van november t/m februari) | vanaf 19.50
• Barbecueën (van juni t/m september) | vanaf 35.00

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 graag samen
met u, uw bijeenkomst tot een succes!
Team De Mol
Heinosweg 32
8026 PD Zwolle
0529 401 332
www.demol.org
info@demol.org

