RESTAURANT ZALEN DE MOL

Een onvergetelijk feest

Iets te vieren? Of dit nu een verjaardag, trouwdag, pensioen,
jubileum of personeelsfeest is. De Mol is een uitermate
geschikte plek om uw dag tot een onvergetelijke ervaring te
maken. Graag nemen wij met u de tijd om uw feest een naar uw
wensen door te spreken.
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RECEPTIE ARRANGEMENTEN

BORREL-UURTJE
1-UUR | 15.50
•

Keuze uit het gehele dranken assortiment

•

Nootjes, zoutjes en nachochips op tafel

•

Bittergarnituur: 2x warme hapjes

SAMEN PROOSTEN
2-UUR | 22.50 per persoon

•

Ontvangst met 1x koffie of thee en een petit four

•

Keuze uit het gehele dranken assortiment

•

Nootjes, zoutjes en nachochips op tafel

•

Bittergarnituur: 2x warme hapjes

CHEERS
4 uur | 25.50*
•

Ontvangst met 1x koffie of thee en een petit four

•

Aansluitend consumpties naar keuze

•

Ter afsluiting 1x koffie of thee met bonbons

IETS EXTRA’S TIJDENS DE RECEPTIE
Wilt u net even iets extra’s tijdens de receptie of wilt u het nog wat
feestelijker maken? Dat kan, wat dacht u van deze mogelijkheden:
•

Ontvangst met Prosecco | 4.50

•

Ontvangst met Kirr royale | 6.50

•

Gebak in plaats van petit four| meerprijs 1.50

•

Taartenbuffet in plaats van petit four | meerprijs 1.50

•

Extra ronde koude hapjes | 2.00

•

Extra ronde warme hapjes| 1.50

FEESTAVOND
FEESTELIJK 1 | 4-uur, 32.50
•

Twee keer koffie of thee

•

Gesorteerd gebak van ‘de Echte Bakker Borger’

•

Keuze uit het gehele dranken assortiment

•

Nootjes, zoutjes en nachochips op tafel

•

Bittergarnituur: 2x warme hapjes en 2x koude hapjes

•

Afsluitend koffie of thee met bonbons

FEESTELIJK 2 | 4-uur, 45.50
•

Twee keer koffie of thee

•

Taartenbuffet met taarten van ‘de Echte Bakker Borger’

•

Na de koffie samen proosten met een glas prosecco

•

Keuze uit het gehele dranken assortiment

•

Nootjes, zoutjes en nachochips op tafel

•

Hapjesparade

•

Afsluitend koffie of thee met bonbons

HAPJESPARADE
in combinatie met het ‘feestelijk 2’ arrangement

Tijdens de feestavond gaan wij rond met heerlijke luxe hapjes. Wij zullen
op een avond vijf keer rond gaan. Maar met welke vijf lekkernijen? Die
mag u zelf kiezen uit de onderstaande hapjes.
Koud

Warm

•

carpaccio in het klein

•

rundvlees bitterballen 2 pp.

•

zalmtartaar

•

gemengde hapjes 2 pp.

•

spiesjes met ham en meloen

•

mini gehaktbal satésaus

•

haring met uitjes

•

meatfingers

•

mini wrap gerookte ham

•

Vietnamese loempia

•

mini wrap zalm

•

mini broodje hamburger

•

gefrituurde garnalen

HAPJES BUFFET DE MOL | 21.50
KOUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

carpaccio in het klein
bolletjes zalmsalade
gevulde eieren
spiesjes met ham en meloen
haring met ui op roggebrood
zalmrolletjes
wrap met brie, honing en walnoten
Hollandse kaasplank
stokbrood met kruidenboter en broodsaus

WARM
•
•
•
•
•
•

rundvlees bitterballen
mini gehaktballetjes
meatfingers
groente loempiaatjes
gefrituurde garnalen
diverse sauzen

EXTRA AFSLUITER TIJDENS UW FEESTAVOND?
Wilt u niet het uitgebreide arrangement, maar toch afsluiten met iets
extra’s tijdens uw feestavond?
•

Broodje pulled chickensalade| 5.50

•

Broodje beenham| 5.50

•

Broodje kroket | 3.25

•

Puntzak frites met saus | 3.50

•

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

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
uw feestelijke dag tot een succes!
Team De Mol
Heinoseweg 32
8026 PD Zwolle
0529 401 332
www.demol.org
info@demol.org

