VOORAF

VOORGERECHTEN
STEAK TARTAAR

13.50

rauw geserveerde rundertartaar van
het Vechtdalrund met een kwartel eitje,
piccalilly, sjalot en mosterd

FLAMMKUCHEN

11.50

lauwwarm geserveerd met crème fraîche,
notenpesto, herfstgroenten, paddenstoelen
plaatham, Sallandse tuinkruidenkaas en rucola

SURF & TURF

SOEPEN
TOMATENSOEP

7.00

romige soep met soepballetjes

ZWOLSE MOSTERDSOEP

7.00

van de enige echte Zwolse mosterd met
uitgebakken spekjes en prei

SOEP VAN DE DAG

7.00

u vindt de soep van de dag op het krijtbord

PADDENSTOELEN

JAPANS TWIST

Bij al onze voorgerechten serveren wij
brood van ‘de Echte Bakker Borger’
met kruidenboter en onze eigen broodsaus.

..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.

BROODPLANKJE voor 2 personen

7.00

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

GLUTENVRIJ (mogelijk)

12.00

sushi rijst met gemarineerde zalm, butterfly
garnalen met ketjapsesamsaus, wasabimayonaise
en een stukje knapperige wonton
onze welbekende carpaccio van rund met pesto,
Parmezaanse kaas, rode ui en pijnboompitten
met truffelmayonaise

W I S T U D A T..

9.50

in bierbeslag gefrituurde champignons met
knoflooksaus

CARPACCIO

Bij al onze soepen serveren wij
brood van ‘de Echte Bakker Borger’
met kruidenboter en onze eigen broodsaus.

12.75

duo van gemarineerde zalm met een
butterfly garnaal en een rauw geserveerd
rundertartaartje met ketjapsesamsaus

VEGETARISCH (mogelijk)

13.50

HOOFDGERECHTEN

UIT DE ZEE
ZALM

21.50

gebakken zalmfilet met witte wijn-saffraansaus
en spinaziesalade

DORADE

23.50

op de huid gebakken dorade met een tapenade
van zongedroogde tomaat, olijven en knoflook

VAN HET LAND
WILD ZWIJN

23.50

roullaux van wild zwijn gevuld met paddenstoelen
en omwikkeld met Sallandse plaatham, geserveerd
met geroosterde najaarsgroenten en rode wijnsaus

POLLO ITALIA

18.50

gegratineerde kipfilet gegaard in de oven
met een Italiaanse roomsaus van knoflook,
oregano, tijm en paprika

BIEFSTUK

23.50

malse kogelbiefstuk met gebakken spek,
ui en champignons met een rode wijnsaus

SATÉ

OESTERZWAMBURGER
17.50

huis gemarineerde kippendijensaté
met satésaus, crispy uitjes en kroepoek

SCHNITZEL DE MOL

19.50

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

VARKENSHAAS

VEGETARISCH

20.50

EMPANADAS
twee Mexicaanse empanadas gevuld met maïs,
rode paprika, zwarte bonen en vegetarisch gehakt
geserveerd met romige knoflook-kruidensaus

langzaam gegaarde varkenshaas met een saus
van herfst-bockbier met spek, ui, appel en stroop

BIEF STROGANOFF

22.50

getrancheerde diamanthaas van het Vechtdalrund
met stroganoffsaus

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites,
aardappelgarnituur, warme groente en een frisse salade
GLUTENVRIJ (mogelijk)

22.50

vegetarische oesterzwamburger met een
romige pappardelle pasta met paddenstoelen,
pompoen, geroosterde herfstgroenten en
Sallandse tuinkruidenkaas

VEGETARISCH (mogelijk)

19.50

NAGERECHTEN

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

VLA FLIP

DESSERTS
HET BOERTIE

YOGHURT
7.50

twee bollen rum-rozijnenijs met boerenjongens,
advocaat, chocoladesaus en slagroom

APPELCARRÉ

7.50

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

OOK ERG LEKKER!
KOFFIE VERWENNERIJ
7.00

trifle van sinaasappelmousse, cantuccini koekjes,
pure chocolademousse en amandelschaafsel

HERFSTWAFEL

5.00

8.00

stracciatella-ijs, Ferrero-chocolade-ijs en
vanilleroomijs met warme chocoladesaus
en slagroom

TRIFLE

3.00

schaaltje yoghurt met aardbeiensiroop

IJSJE

huisgemaakte warme appelcarré met
kaneelijs, slagroom en vanillesaus

BLANKE DAME

3.50

schaaltje vanillevla en yoghurt met
aardbeiensiroop en slagroom

IJSKOFFIE
8.00

warm geserveerde Luikse wafel en
kersen-bosvruchtensaus met yoghurtbosvruchtenijs
en slagroom

5.50

koffie of thee naar keuze, geserveerd met
heerlijke chocolade lekkernijen en een
klein glaasje slagroom met Licor 43
6.25

dubbele espresso met amarettosiroop,
een bol vanille-ijs en slagroom

KOFFIE VAN HET MOMENT

4.00

laat u verrassen door heerlijk koffie met siroop

LATTE MACCHIATO DE MOL
met hazelnootsiroop, slagroom en een
lekker stukje nougat

GLUTENVRIJ (mogelijk)

4.00

KOFFIEKAART

KOFFIE EN ZO...
KOFFIE

2.50

ESPRESSO

2.50

DUBBELE ESPRESSO

4.25

CAPPUCCINO

2.75

KOFFIE VERKEERD

2.75

LATTE MACCHIATO

3.00

THEE

2.50

ME T EEN SCHEUTJE
ALCOHOL ER IN

3.50

CARIBBEAN CHOCOLATE

Lipton thee in diverse smaken

VERSE MUNT THEE
met honing

VERSE GEMBER THEE

3.50

met citroen of sinaasappel

7.00

warme chocolademelk met slagroom en
Malibu Coconut Rum

KOFFIE DE MOL

7.00

koffie met slagroom en
de enige echte Zwolse Hanzebitter

WARME CHOCOLADEMELK

3.00

zonder slagroom

WARME CHOCOLADEMELK

3.50

met slagroom

SLAGROOM
portie slagroom

IRISH COFFEE
koffie met slagroom en
Tullamore Dew Irish Whiskey

SPANISH COFFEE
0.50

7.00

7.00

koffie met slagroom en Licor 43

FRENCH COFFEE

7.00

koffie met slagroom en Grand Marnier

ITALIAN COFFEE

7.00

koffie met slagroom en Amaretto DiSaronno

BAILEYS COFFEE

7.00

koffie met slagroom en Baileys

CARIBBEAN COFFEE
koffie met slagroom en
Captain Morgan Spiced Gold Rum

7.00

