MENUKAART
BELEGDE BROODJES

TOSTI‘S

Onze broodjes worden gemaakt met een basis van
sla, komkommer, tomaat, rode ui en
rucoladressing.

HAM EN | OF KAAS

CARPACCIO
GEROOKTE ZALM

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

9.75

TOSTI DE MOL

met saffraanmayonaise

BRIE

tosti van landbrood

7.75

met huisgemaakte pesto

9.75

5.00

6.50

6.50

open tosti van landbrood met ham, kaas ,
tomaat en een gebakken ei

met walnoten en honing

GEZOND

8.50

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

EIERGERECHTEN
UITSMIJTER HAM EN | OF KAAS

9.50

drie gebakken eieren op twee snee brood

UITSMIJTER HENK

11.50

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

BOERENOMELET
klassieke boerenomelet met verschillende
groenten en twee snee brood
bij onze eiergerechten heeft u de keuze
tussen wit of bruin brood

OUDERWETS LEKKER!
TWEE KROKETTEN

9.75

bourgondische rundvleeskroketten met
mosterd en twee plakken landbrood

GEHAKTBAL

8.50

onze beroemde gehaktbal met mosterd
en twee plakken landbrood

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

9.75

9.50

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

CARPACCIO MET PESTO

12.50

GEBAKKEN ZALM

13.50

BRIE MET WALNOTEN EN HONING

13.50

WARME KIP IN KETJAP-SESAMSAUS

12.00

VOORGERECHTEN
RUNDERCARPACCIO

bij de salades serveren wij
brood van ‘de Echte Bakker Borger’

12.50

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

NACHO’S

8.50

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

VIS OP HET DROGE

11.50

garnalenkroketje met saffraan mayonaise en
een toastje met gerookte zalm

CAMEMBERT

11.50

gebakken Camembert op een
frisse salade met een chutney van rode ui
bovenstaande voorgerechten serveren wij
brood van ‘de Echte Bakker Borger’
met kruidenboter en onze eigen broodsaus

SOEPEN

BROODMANDJE voor 2 personen

TOMATENSOEP

maïsstokbrood van ‘de Echte Bakker Borger’
met kruidenboter en de enige echte
eigen broodsaus van De Mol

6.00

romige soep met soepballetjes

ZWOLSE MOSTERDSOEP

6.50

van de enige echte Zwolse mosterd met
uitgebakken spekjes en prei

SOEP VAN DE DAG
naast de bovenstaande twee soepen hebben
wij ook altijd een wisselende soep, welke dit
vandaag is vindt u op ons krijtbord
bij onze soepen serveren wij
brood van ‘de Echte Bakker Borger’

W I S T U D A T..
6.00

..u de broodsaus van De Mol ook kunt
kopen voor thuis!
Onze broodsaus is verkrijgbaar
in een potje van ca. 200 cc
voor 4.50 per potje.

6.00

HOOFDGERECHTEN
GEBAKKEN ZALM

21.50

met Zwolse mosterdsaus

KIPSATÉ

17.50

huis gemarineerde kippendijensaté
met satésaus, crispy uitjes en kroepoek

SCHNITZEL DE MOL

19.50

onze klassieker met gebakken ui, spek,
champignons en champignonroomsaus

GEHAKTBAL DE MOL

14.50

de welbekende gehaktbal met satésaus
en gebakken uien

BIEFSTUK

N35 DELUXE
21.50

malse Hollandse biefstuk met kruidenboter

VARKENSHAAS

19.50

gevuld met brie, omwikkeld met gerookte ham
en een rode wijnsaus

BURGERS

NAGERECHTEN

18.50

twee paddenstoelenburgers
met champignonroomsaus

8.00

onze appelcarré naar eigen recept met
een bol vanille-ijs ,warme vanillesaus
en slagroom

DAME BLANCE

8.00

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

HERFST COUPE

8.00

pistache-ijs, stoofperenijs en boerenjongensijs
met karamelsaus en slagroom

onze hoofdgerechten worden geserveerd
met frites, aardappelgarnituur, warme groente
en een frisse salade

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

VOOR ONZE CHAUFFEURS!
CHAUFFEURSMENU 2-GANGEN*

17.50

een heerlijke hap van de dag met daarbij
een kop soep of toetje

CHAUFFEURSMENU 3-GANGEN*
u krijgt een soep naar keuze, een heerlijke
hap van de dag en een toetje
*geserveerd van maandag t/m donderdag

VLA FLIP

YOGHURT
19.50

3.50

schaaltje vanillevla en yoghurt met
aardbeiensiroop en slagroom
3.00

schaaltje yoghurt met aardbeiensiroop

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

4.50

