SOEPEN

TOSTI‘S

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

Bij onze soepen serveren wij
brood van ‘de Echte Bakker Borger’.

TOSTI HAM EN | OF KAAS

6.50

tosti van bruin of wit landbrood met ketchup

TOSTI BOURGONDIË

10.50

open tosti van bruin of wit landbrood met brie,
rucola, honing en walnoten

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

16.50
9.00

OUDERWETS LEKKER!
TWEE KROKETTEN

BELEGDE BROODJES
Onze broodjes worden gemaakt met een basis van sla,
komkommer, tomaat, rode ui en bijpassende dressing.

CARPACCIO

10.50

met pesto, Parmezaanse kaas, rode ui en
pijnboompitten en truffelmayonaise

BRIE
met walnoten en honing

GEZOND

GEHAKTBAL

onze beroemde gehaktbal met gebakken ui,
satésaus en twee plakken bruin of wit landbrood

9.50

het klassieke Hollandse broodje gezond

ZALM

10.50

gerookte zalm met roomkaas

WARME KIP

9.50

met gebakken spek, ui, champignons,
paprika en prei en ketjapsesamsaus
U heeft de keuze uit de volgende broodsoorten:
bruin of wit landbrood of een zachte witte bol.

GLUTENVRIJ (mogelijk)

10.50

onze beroemde gehaktbal met mosterd
en twee plakken bruin of wit landbrood

GEHAKTBAL DE MOL
10.50

10.50

bourgondische rundvleeskroketten met
mosterd en twee plakken bruin of wit landbrood

VEGETARISCH (mogelijk)

12.50

MAALTIJDSALADES

PLATEGERECHTEN
GEBAKKEN ZALM

20.00

met witte wijn-saffraansaus

KIPSATÉ

16.50

huis gemarineerde kippendijensaté
met satésaus, crispy uitjes en kroepoek

SCHNITZEL DE MOL
Onze maaltijdsalades worden gemaakt met een basis
van gemengde sla soorten, komkommer, tomaat,
rode ui, gekookt ei en bijpassende dressing.

CARPACCIO

18.50

onze klassieker met gebakken ui, spek,
champignons en champignonroomsaus

15.50

met pesto, Parmezaanse kaas, rode ui en
pijnboompitten en truffelmayonaise

BRIE

15.50

met walnoten en honing

GEROOKTE ZALM

15.50

met mosterd-dillesaus
Bij de salades serveren wij
brood van ‘de Echte Bakker Borger’.

GEHAKTBAL DE MOL

EIERGERECHTEN
UITSMIJTER HAM EN | OF KAAS

9.50

drie gebakken eieren op twee snee brood

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

OMELET DE MOL

de welbekende gehaktbal met satésaus
en gebakken uien

BIEFSTUK
12.50

10.00

Bij onze eiergerechten heeft u de keuze
tussen wit of bruin brood.

GLUTENVRIJ (mogelijk)

20.00

malse kogelbiefstuk met kruidenboter

EMPANADAS

spek, ui, champignons en paprika
met twee snee brood

13.50

18.50

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

Onze plategerechten worden op één bord
geserveerd met frites, rauwkost en fritessaus.

VEGETARISCH (mogelijk)

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

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

IJSKOFFIE
8.00

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

5.50

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

DE MOL OP INTERNET
NIEUWSBRIEF
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief! Dit kan op onze website:

www.demol.org
SOCIAL MEDIA
Ook hier kunt u ons vinden. Vaak met leuke updates over onze menukaart, proeverijen die wij organiseren en andere
weetjes over De Mol! Dus like onze pagina’s en blijf volledig op de hoogte!
facebook.com/cafedemol
@caferestraurantdemol
Café restaurant zalen De Mol
@restaurantdemol

OP ZOEK NAAR MOLLETJE
Molletje is weer eens onder de grond gekropen! Kom jij speuren rondom De Mol en vindt jij Molletje terug? Wij
hebben een leuke speurtocht voor u en de kinderen uitgezet van ca. 3 km!

SPEURTOCHTTAS | 4.00 per kind
In de tas zit een speurboekje met vragen en de route, een potlood en wat lekkers voor
onderweg. En natuurlijk krijg je bij terugkomst ook nog een leuke verrassing!
De speurtocht is geschikt voor kinderen van 3 tot 12 jaar. U heeft ook een smartphone met internet nodig om onderweg de QR codes te kunnen
scannen.

