SOEPEN

KOUDE VOORGERECHTEN
RUNDERCARPACCIO

12.50

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

ITALIAANSE SALADE

10.50

kom in zomerse sferen met deze frisse
salade met zongedroogde tomaat, mozzarella,
serranoham en een rucoladressing

TARTAAR
TOMATENSOEP

6.00

romige soep met soepballetjes

WRAP

ZWOLSE MOSTERDSOEP

6.50

van de enige echte Zwolse mosterd met
uitgebakken spekjes en prei

COURGETTESOEP

6.00

met zalmsnippers en crème fraîche

SOEP VAN DE DAG

11.50

van zalm met rivierkreeftjes op een
frisse salade van met een dilledressing
9.50

gevuld met notenpesto, brie, rucola en
zongedroogde tomaat

bij al onze soepen en voorgerechten serveren wij
brood van ‘de Echte Bakker Borger’

6.00

u vindt de soep van de dag op het krijtbord

WARME VOORGERECHTEN
GAMBA’S

11.00

roergebakken grote garnalen in
knoflookroomsaus

NACHO’S

8.50

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

STOETE
BROODMANDJE voor 2 personen
maïsstokbrood van ‘de Echte Bakker Borger’
met kruidenboter en onze heerlijke
eigen broodsaus

GLUTENVRIJ (mogelijk)

VEGETARISCH (mogelijk)

6.00

HOOFDGERECHTEN
VAN HET LAND

HOOFDGERECHTEN
UIT DE ZEE
DUO

21.50

scholfilet gepaneerd in Panko en zalmfilet
met grove mosterd-dillesaus

ZEEBAARS

21.50

mooie zeebaars filet à la minute
op de huid gebakken met stroop en
gebakken appeltjes

onze hoofdgerechten van het land en uit de zee
worden geserveerd met frites, aardappelgarnituur,
warme groente en een frisse salade

KIP OP STOK

17.50

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

HOENTJE

HOOFDGERECHTEN
VEGETARISCH
18.50

maïshoen gevuld met zongedroogde
tomaten en een knoflookroomsaus

VARKENSHAAS

19.50

medaillons van varkenshaas omwikkeld
met buikspek en een Bretonse saus

SCHNITZEL DE MOL

19.50

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

BIEFSTUK

21.50

QUICHE

malse Hollandse biefstuk met gebakken
champignons en ui en een rode wijnsaus

RIBEYE 300 gram

24.50

voor de echte vleesliefhebber,
ribeye steak van 300 gram met pepersaus

UIT DE WOK
roergebakken Udon noedels met
vegetarisch gehakt en wok groenten
in gele curry

GLUTENVRIJ (mogelijk)

17.50

huisgemaakte quiche met feta, broccoli en
zongedroogde tomaat, geserveerd met een
frisse salade

VEGETARISCH (mogelijk)

17.50

NAGERECHTEN
BOEREN DEERNE

8.00

ME T EEN SCHEUTJE
ALCOHOL ER IN

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

7.50

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

CHEESECAKE

7.50

frisse lemon cheesecake met een bol
kwark-limoenijs en een saus van blauwe bessen

DE ZUIDERBUUR

CARIBBEAN CHOCOLATE
6.50

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

6.50

warme chocolademelk met slagroom en
een scheutje Malibu Coconut Rum

KOFFIE DE MOL

6.50

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

6.50

koffie met slagroom en een scheutje Licor 43

FRENCH COFFEE

6.50

koffie met slagroom en een scheutje
Grand Marnier

IRISH CREAM COFFEE

6.50

koffie met slagroom en een scheutje Baileys

KOFFIE...
MET EEN BEETJE EXTRA!
KOFFIE VERWENNERIJ

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

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 amarettosiroop

LATTE MACCHIATO DE MOL

3.75

met een scheutje hazelnootsiroop en
een lekker stukje nougat

GLUTENVRIJ (mogelijk)

6.50

VOOR ONZE
CHAUFFEURS!

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

CHAUFFEURSMENU 2-GANGEN*

17.50

een heerlijke hap van de dag met daarbij
een kop soep of toetje of kop koffie/thee
naar keuze

VLA

3.00

de naam zegt het al, een schaaltje vanillevla

VLA MET SLAGROOM

3.50

schaaltje vanillevla met slagroom

CHAUFFEURSMENU 3-GANGEN*

19.50

u krijgt een soep naar keuze, een heerlijke
hap van de dag en een toetje of koffie/thee

VLA FLIP

3.50

schaaltje vanillevla en yoghurt met
aardbeiensiroop en slagroom

YOGHURT
*geserveerd van maandag t/m donderdag
het chauffeursmenu van vandaag vindt u
op het krijtbord, maar natuurlijk vertellen onze
medewerkers u ook graag wat wij
vandaag serveren

3.00

schaaltje yoghurt met aardbeiensiroop

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

WIST U DAT:
 wij beschikken over 3 ruime en lichte douches!
 wij op maandag en zaterdag open zijn voor het ontbijt vanaf 8.00 uur!
 en wij dinsdag t/m vrijdag al open zijn vanaf 6.00 uur!
 wij achter op onze parkeerplaats plek hebben voor 30 vrachtwagens!
 en als deze vol is u kunt parkeren bij het kerkje of aan de overkant van de weg!

GLUTENVRIJ (mogelijk)

4.50

MOLLETJESKAART

OP ZOEK NAAR MOLLETJE

VOORAFJE
HALF KOPJE SOEP

3.00

je kunt kiezen uit: tomatensoep,
mosterdsoep of de soep van de dag

Molletje is weer eens onder de grond gekropen! Kom
jij speuren rondom De Mol en vindt jij Molletje terug?
Wij hebben een leuke speurtocht voor u en de
kinderen uitgezet van ca. 4km!

HOOFDGERECHTJES
GEHAKTBAL

6.75

HALVE SCHNITZEL

9.75

GEBAKKEN ZALM

9.75

KROKET | FRIKANDEL | KIPNUGGETS

5.75

KAASSOUFFLÉ | GROENTEKROKET

5.75

BROODJE HAMBURGER SPECIAAL

6.75

SPEURTOCHTTAS | 4.00 per kind

De speurtocht is geschikt om met een buggy of kinderwagen
te lopen en is voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
U heeft ook een smartphone met internet nodig om
onderweg de QR codes te kunnen scannen

Bij alle hoofdgerechtjes komt een
kleine patat, fritessaus en appelmoes

TOETJES
KINDERIJSJE

3.50

één bol vanille-ijs met aardbeiensaus,
slagroom en smarties

IJSKOEKIE

3.50

vanille-ijs tussen twee roomboterwafeltjes en gerold door de discodip

RAKETJE
gewoon een lekker waterijsje

Een tas van De Mol met daarin het speurboekje met
route, een potlood en wat lekkers voor onderweg. Bij
terugkomst krijg je nog een leuke verrassing en het
tasje mag je houden!

1.00

