
Het jaar goed afsluiten? Dat doe je met De Mol. 

In deze brochure vindt u onze mogelijkheden voor 
diverse buffetten om het jaar zo gezellig met elkaar 

af te sluiten.

Kerst
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R E S T A U R A N T   Z A L E N   D E   M O L



BOURGONDISCHE KERST | 29.50

OP TAFEL 
een goed gevulde borrelplank met diverse vlees, vis en vegetarische hapjes,
brood van de Echte Bakker Borger met kruidenboter en onze huisgemaakte 
broodsaus

OP HET BUFFET
• kalkoen tournedos met pepersaus 
• bœuf bourguignon met rode wijnsaus
• beenham met romige mosterd-dillesaus 
• zalm in Hollandaisesaus
• rollade met cranberrysaus 
• gebakken kriel met spek en ui
• ovenaardappeltjes met tijm en knoflook
• vergeten groenten uit de oven
• appelcompote 
• stoofperen

Buffetten

BOURGONDISCH STAMPEN | 27.50

STAMPPOTTEN
stamppot boerenkool | hete bliksem | stamppot rode biet | hutspot

VLEES
rookworst | gehaktballetjes in jus | beenham | speklapjes | gebraad

GARNITUREN
mosterd | appelcompote | augurk | zilveruitjes | piccalilly 



DESSERTBUFFET | 12.00

Wij serveren u een keur aan lekkernijen, te weten: 
• diverse ijs- en bavaroistaarten
• vers fruit salade
• chocolademousse

Uiteraard komen daar heerlijke garnituren bij als: 
• boerenjongens
• warme frambozensaus 
• slagroom.

voor catering zal het dessertbuffet enigszins worden aangepast

Dessert mogelijkheden

KOFFIEVERWENNERIJ | 5.50

Koffie naar keuze of thee, met diverse chocolade lekkernijen en 
een scheutje Licor 43 met slagroom.
(tot 25 personen)

niet mogelijk als catering



Contact

Voor de buffetten hanteren wij een minimaal aantal van 20 personen. De kerstdagen 
zelf zijn wij gesloten.

Wenst u onze buffetten op uw locatie te gebruiken, dan rekenen wij 
2.00 per persoon extra voor het gebruik van borden en bestek. Ook nemen wij de 
vuile vaat weer mee.

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


