RESTAURANT ZALEN DE MOL

Catering

Lunchen of eten op kantoor, bedrijfsborrel of
een jubileum vieren? Neem contact met ons op en wij
verzorgen de catering bij u op locatie.
De mogelijkheden zijn heel divers. Van belegde broodjes, soep,
buffetten, diverse salades tot zelfs de aankleding.
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OP KANTOOR
BELEGDE BROODJES | 10.00
Drie belegde broodjes per persoon

BROODJES LUNCH | 15.50
Diverse belegde broodjes en krentenbollen,
verse fruitsalade, melk, karnemelk en jus d’orange

LUNCHBUFFET | 21.50
Wij zetten het buffet voor u klaar met soep,
diverse harde en zachte broodjes, verschillend
beleg: zoet, kaas, vleeswaren, een warme snack,
verse fruitsalade en melk, karnemelk en jus d’orange

SOEPBUFFET | 15.50 per persoon
Op het buffet staat een heerlijke soep voor u klaar,
samen met luxe belegde broodjes

WARM BUFFET SOESLO
19.50, vanaf 8 personen

•

Aardappelgarnituur

•

Warme groente van het seizoen

•

Visgerecht

•

Vleesgerecht

•

Rauwkost

BUFFETTEN
BOERENBUFFET | 21.50
KOUD
huzarensalade | eiersalade | pastasalade | rauwkost
stokbrood met kruidenboter en broodsaus
WARM
gehaktbal met satésaus | schnitzel De Mol | beenham met
mosterd-dillesaus | aardappel-groente gratin

BUFFET WIJTHMEN | 25.50
KOUD
huzarensalade |vissalade | pastasalade | haring met ui
zalm en forel | ham met meloen | rauwkostsalade
stokbrood met kruidenboter en broodsaus
WARM
beenham met mosterdsaus | biefstukpuntjes in Stroganoffsaus
kipsaté met satésaus | kibbeling | jacket wedges | patat
warme groente van het seizoen

BUFFET VAN DE CHEF | 25.50
Laat u verrassen door onze keukenbrigade. Zij maken voor u een
heerlijk warm en koud buffet. Uiteraard houden zij rekening met
uw wensen en wat u lekker vindt.

SALADES

Maak het u zelf makkelijk en bestel bij De Mol uw opgemaakte salade.
Iedere schaal is voldoende voor 6 à 8 personen.

HURZARENSALADE | 37.50 per schaal
Huisgemaakte huzarensalade, royaal opgemaakt met diverse vleeswaren,
sla, rauwkost, zoetzuur, meloen, komkommer, ei en tomaat

VISSALADE |

42.50 per schaal

Huisgemaakte vissalade, royaal opgemaakt met diverse vissoorten, sla,
rauwkost, zoetzuur, komkommer, ei en tomaat

PASTASALADE |

37.50 per schaal

Huisgemaakte pastasalade, royaal opgemaakt met pesto, zontomaatjes,
gerookte kipfilet, gerookte ham, pastrami, mozzarella, rucola, tomaat en
komkommer

EIERSALADE |

37.50 per schaal

Huisgemaakte eiersalade, royaal opgemaakt met diverse vleeswaren, sla,
rauwkost, zoetzuur, meloen, komkommer en tomaat

HAPJES & SNACKS
HAPJES
•

Diverse koude hapjes, 50 stuks | 57.50 per schaal

•

Luxe koude hapjes, 30 stuks | 57.50 per schaal

•

Warme bittergarnituur met sausje, 50 stuks |45.00 per schaal

•

Bourgondische bitterballen met mosterd, 50 stuks |57.50 per schaal

•

Vlammetjes met chilisaus, 50 stuks |57.50 per schaal

•

Borrelplank, voor 10 personen | 57.50 per plank

SNACKS
•

Broodje pulled chicken salade| 5.50

•

Broodje beenham| 5.50

•

Broodje kroket | 3.25

•

Plak krentenwegge met roomboter | 2.75

•

Kaasbroodje van ‘de Echte Bakker Borger’| 3.50

•

Saucijzenbroodje van ‘de Echte Bakker Borger' | 3.50

•

Gehaktbal, de enige echte | vanaf 3.75

STAMPPOTTEN
Wat is er nou lekkerder in de koude maanden van het jaar dan een
heerlijke Hollandse stamppotten.

OUDERWETS LEKKER | 19.50
stamppot boerenkool met rookworst
hutspot met gehaktballetjes| stamppoot zuurkool met spareribs
uitgebakken spekjes| jus | mosterd | appelmoes | augurk | zilveruitjes

DOORSTAMPEN | 24.50
bonte stamppot | hutspot | stamppot rode biet | stamppot boerenkool
rookworst | gehaktballetjes | spareribs | beenham | speklapjes
jus | mosterd | appelmoes | augurk | zilveruitjes
Voor een meerprijs van 1.50 pp. leveren wij ook borden en bestek en de vuile vaat halen wij weer op.
Onze stamppotbuffetten zijn verkrijgbaar van november tot en met februari.

BARBECUE

BBQ 1 | 16.50
OP HET BUFFET
huzarensalade | vissalade | pastasalade
rauwkost | diverse koude sauzen | satésaus
stokbrood met kruidenboter en broodsaus
OP DE BBQ
worst | runderburger | kipsaté| varkensfilet | shaslick| spareribs

BBQ 2 | 21.00
OP HET BUFFET
huzarensalade | vissalade| pastasalade | eiersalade
twee verschillende rauwkostsalades | diverse koude sauzen
satésaus | stokbrood met kruidenboter en broodsaus
OP DE BBQ
kipsaté| worst | biefspiesje | houthakkerssteak
spareribs | zalm in folie | gambaspiesje
Beide arrangementen zijn inclusief barbecue. Voor een meerprijs van 1.50 pp. leveren wij ook
borden en bestek en de vuile vaat halen wij weer op.
Te reserveren van juni tot en met september.

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
Heinoseweg 32
8026 PD Zwolle
0529 401 332
www.demol.org
info@demol.org

