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 het Soeslo en op steenworp afstand van de binnenstad Zwolle.
Onze prijzen zijn inclusief zaalhuur en BTW. Tevens beschikken wij over
een ruime gratis parkeerplaats.
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

CAPACITEIT ZALEN

VERGADERARRANGEMENTEN
OCHTEND OF MIDDAG DE MOL | 17.50
4-uurs arrangement met onbeperkt koffie, thee en water. Een plak Molkoek
tijdens de koffiebreak. Op tafel kleine lekkernij en pepermuntjes.
Starten of eindigen met een lunch? Dat kan, tot 15 personen serveren wij u
een uitgebreid 12-uurtje. Vanaf 15 personen serveren wij u het
vergader-lunchbuffet. | Meerprijs lunch 16.50 per persoon.

DAG DE MOL | 47.50
8-uurs arrangement vanaf 8.00 uur met onbeperkt koffie, thee en water.
Een plak Molkoek tijdens de koffiepauze in de ochtend.
Rond het middaguur serveren wij de lunch. Tot 15 personen is dit een
uitgebreid 12-uurtje, vanaf 15 personen staat het vergader-lunchbuffet
voor u klaar.
De gehele bijeenkomst staan er kleine lekkernij en pepermuntjes voor u op
tafel. Tijdens de middagbreak serveren wij iedereen een glas frisdrank.

AVOND DE MOL | 13.50
3-uurs vergaderarrangement vanaf 19.00 uur met onbeperkt koffie, thee en
water. Een plak Molkoek bij de koffie. Op tafel kleine lekkernij en
pepermuntjes.
Heerlijk dineren tijdens de vergadering? Ook daarvoor bent u bij De Mol
aan het juiste adres. Hiervoor hebben wij diverse diner mogelijkheden.

DINER MOGELIJKHEDEN
GEWOON LEKKER | 21.50
Uw gasten hebben de keuze uit 3 hoofdgerechten. Als afsluiter serveren
wij u onze ‘koffie verwennerij’ met heerlijke chocolade lekkernijen.
Schnitzel de Mol
onze klassieker met gebakken ui, spek,
champignons en een champignonsaus

Kip op stok
saté van kippendijen met roerbakgroenten,
satésaus, crispy uitjes en kroepoek

Zalm
mooie zalmfilet uit de oven met witte wijnsaus
Bij deze hoofdgerechten serveren wij warme groente,
rauwkostsalade, gebakken aardappelen, frites en fritessaus.

KEUZEMENU| 39.50
Geniet tijdens uw bijeenkomst van een heerlijk 3-gangen keuzemenu.
Na afloop serveren wij onze heerlijke ‘koffie verwennerij’.

Tomatensoep
heerlijk romig met soepballetjes

Zwolse mosterdsoep
van de enige echte Zwolse mosterd met uitgebakken spekjes en prei
⧫⧫⧫

Biefstuk
met gebakken paddenstoelen en rode wijnsaus

Zeewolf
heerlijke witvis in buikspek gerold met curryroomsaus
⧫⧫⧫

Boeren deerne
drie bollen mascarpone-abrikozenijs met
boerenmeisjes en slagroom

Dame blanche
vanille-ijs, stracciatella-ijs en chocolade-ijs met
warme chocoladesaus en slagroom

BOURGONDISCH TAFELEN | 43.50
Geniet gedurende uw bijeenkomst van een heerlijke proeverij aan
gerechten. Ter afsluiting serveren wij u onze heerlijke ‘koffie verwennerij’.
kleine soep | carpaccio | zalmtartaar
brood met broodsaus en kruidenboter
⧫⧫⧫

kabeljauw in spek gerold en witte wijnsaus
viscurry met groenten
kalfsentrecote met rode wijnsaus
varkenshaas in Provençaalse saus
⧫⧫⧫

Grand dessert

UITBREIDINGEN

IETS EXTRA’S
Wilt u iets extra’s tijdens uw bijeenkomst? Wij hebben diverse
mogelijkheden. Mocht u iets anders willen, in overleg kunnen wij altijd
kijken wat wij voor u kunnen betekenen.
•

Handfruit, 2 stuks fruit per persoon | 2.50

•

Vers fruitsalade | 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 3.75

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

