
Lunchen of eten op kantoor, een bedrijfsborrel of een jubileum 
vieren? Neem contact op met ons en wij verzorgen de catering 

op uw locatie!

De mogelijkheden zijn heel divers. Van belegde broodjes, soep, 
buffetten, diverse salades en bittergarnituur, tot zelfs de 

aankleding.

Catering op de zaak

Heinoseweg 32 | 8026 PD Zwolle | 0529 401 332 | www.demol.org | info@demol.org

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



BELEGDE BROODJES | 12.00 vanaf 10 personen

Drie belegde broodjes per persoon

LUNCH ARRANGEMENT | 17.50 vanaf 10 personen

Diverse belegde broodjes en krentenbollen (2 ½ broodje per persoon), 
een warme snack en melk, karnemelk of jus d’orange 

LUNCHBUFFET | 23.50 vanaf 20 personen 

Wij zetten het buffet voor u klaar met soep, diverse harde en zachte broodjes, 
verschillend beleg: zoet, kaas, vleeswaren, een warme snack, vers fruit en melk, 
karnemelk en jus d’orange 

Lunch

IETS EXTRA’s
• Huzarensalade | 3.50 

• Vissalade | 4.50 

• Pastasalade | 3.50

• Eiersalade | 3.50

• Gehaktbal, de enige echte | vanaf 4.75

• Kop soep | 6.00

• Warme snack | 2.50 

• Fruit smoothie | 4.50

• Schulp sap | 3.50



BOERENBUFFET | 26.00 vanaf 20 personen

KOUD 
huzarensalade | eiersalade | pastasalade | rauwkost 
stokbrood met kruidenboter en broodsaus
WARM
gehaktbal met satésaus | schnitzel De Mol | beenham met  mosterd-dillesaus 
gekruide aardappelpartjes | warme groente

Buffetten

BUFFET WIJTHMEN | 30.00 vanaf 20 personen

KOUD 
huzarensalade | vissalade | pastasalade
haring met ui | ham met meloen | rauwkostsalade
stokbrood met kruidenboter en broodsaus
WARM
beenham met mosterd-dillesaus | biefstukpuntjes in Stroganoffsaus
kipsaté met satésaus | kibbeling | aardappel-groente gratin
gekruide aardappelpartjes

Voor een meerprijs van 2.00 per persoon leveren wij ook borden en bestek en de vuile 
vaat halen wij weer bij u op.

WARM BUFFET SOESLO | 19.50 vanaf 10 personen

visgerecht | vleesgerechten | aardappelgarnituur | warme groente van het seizoen
rauwkostsalade



Stamppotten

OUDERWETS LEKKER | 24.50

STAMPPOTTEN
stamppot boerenkool met rookworst | hutspot met gebraad
stamppot zuurkool met gehaktballetjes 
GARNITUREN
uitgebakken spekjes | jus | mosterd | appelmoes | augurk |zilveruitjes

DOORSTAMPEN | 29.50

STAMPPOTTEN
boerenstamppot | hutspot | stamppot rode biet | stamppot zuurkool
VLEES
rookworst | gehaktballetjes | beenham | gebraad | speklappen
GARNITUREN
uitgebakken spekjes | jus | mosterd | appelmoes | augurk |zilveruitjes

Onze stamppotten zijn verkrijgbaar van november tot en met februari, 
vanaf 20 personen.

Voor een meerprijs van 2.00 per persoon leveren wij ook borden en bestek en de vuile 
vaat halen wij weer bij u op.

Wat is er nou lekkerder in de koude maanden van het jaar dan een heerlijke 
Hollandse stamppot.  



Barbecue

BBQ - 1 | 27.00

OP HET BUFFET
huzarensalade | rauwkostsalade | knoflooksaus | cocktailsaus |satésaus
stokbrood van de Echte Bakker Borger met kruidenboter en broodsaus
OP DE BBQ
worst | runderburger | kipsaté | varkensfilet | shaslick | spareribs

BBQ - 2 | 32.00

OP HET BUFFET
huzarensalade | vissalade | rauwkostsalade | knoflooksaus | cocktailsaus
satésaus | barbecuesaus | stokbrood van de Echte Bakker Borger met 
kruidenboter en broodsaus
OP DE BBQ
kipsaté | worst | biefspies | houthakkerssteak |vis in folie | garnalenspiesje

Regel uw goed verzorgde barbecue bij De Mol. Geniet van heerlijke huisgemaakte 
salades en vlees van De Gilde Slager Mekers. Onze barbecue arrangementen zijn 
inclusief barbecue, welke wij ook weer voor u schoonmaken.

UITBREIDEN MET EXTRA SALADES?
Uiteraard is dit mogelijk! 
• Vissalade | 4.50 

• Pastasalade | 3.50

• Eiersalade | 3.50

• Aardappelsalade| 3.50

• Vers fruitsalade| 3.50

Onze barbecue-arrangementen zijn verkrijgbaar van juni tot en met september, 
vanaf 20 personen.

Voor een meerprijs van 2.00 per persoon leveren wij ook borden en bestek en de vuile 
vaat halen wij weer bij u op.



Contact

Alle prijzen in deze brochure zijn per persoon, tenzij anders vermeld en inclusief BTW. 

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 feest tot een 
succes!

Team De Mol

Heinoseweg 32

8026 PD Zwolle

0529 401 332

www.demol.org

info@demol.org


