
Iets te vieren?

Of dit nu een verjaardag, trouwdag, pensioen, 
jubileum of personeelsfeest is. De Mol is een
uitermate geschikte plek om uw dag tot een 

onvergetelijke ervaring te maken.

Wij nemen graag te tijd tijdens een goed gesprek
om uw feest in te vullen.

Onvergetelijk feest

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



DIVERSE MOGELIJKHEDEN 

De Mol beschikt over diverse zalen. Welke, indien gewenst, vergroot of verkleind 
kunnen worden. Ook hebben wij bij onze zalen een binnen terras, welke bij mooi 
weer, ook tot de mogelijkheden behoord! 

In al onze lichte, ruime en huiselijke zalen heeft u tevens de beschikking over diverse 
middelen: 

• Beamer met scherm 

• Gratis toegang tot WIFI 

• Geluidsinstallatie met microfoon 

De prijzen in deze brochure zijn per persoon (tenzij anders vermeld) en inclusief BTW.  
Onze buffetten zijn verkrijgbaar vanaf 20 personen. 

Onze zalen

CAPACITEIT 

De capaciteit van onze zalen verschilt per zaal en per opstelling. Wij bekijken welke 
zaal het beste bij de grote van uw gezelschap past. En wij overleggen graag met u 
over de opstelling.



Feest vieren doe je bij De Mol. En om de dag of avond helemaal naar wens te laten 
verlopen hebben wij voor u een basis arrangement, welke u zelf naar wens kunt 
uitbreiden.

Proost

BORREL UUR | 1 uur | 7.50

Keuze uit het volgende assortiment:
frisdranken | huiswijn | pilsener van de tap | Heineken 0.0% | Radler (0.0%) 
jenevers | berenburg | Jägermeister | Bacardi | diverse likeuren

Wenst u andere dranken dan hierboven vermeld, dan zullen deze altijd worden 
berekend op basis van het werkelijke verbruik.

AANVULLINGEN
• Koffie/thee met gesorteerd gebak | 7.25

• Koffie/thee met mini gebak/petitfours | 6.25

• Koffie/thee met luxe koeken | 6.50

• Koffie/thee met bonbons | 5.50

• Toast met prosecco | 4.75

• Nootjes/zoutjes op tafel | 2.00

• Luxe tafel garnituur | 6.50

• Uitgebreide borrelplank | 9.50

• Twee rondes warme en twee rondes koude bittergarnituur | 5.00

• Hapjes parade | 16.50

• Late night snack | 4.00



LUXE TAFELGARNITUUR | 6.50

• Pinda’s en nootjes

• Nacho chips met guacamole

• Kaasstengels

Aanvullingen

BORRELPLANK | 9.50

Op iedere tafel een goed gevulde borrelplank met:

• Diverse kaas uit het vuistje

• Verschillende soorten fuet

• Gemarineerde olijven

• Heks’nkaas met dipstokjes

• Gerookte zalm rolletjes met roomkaas

• Stokbrood met onze eigen broodsaus

BITTERGANITUUR | 5.00

Gedurende de avond serveren wij in vier rondes diverse bittergarnituren

• Twee rondes koude bittergarnituren

• Twee rondes warme gemengde bittergarnituren



Aanvullingen

HAPJES PARADE | 16.50

U kiest zelf vijf luxe hapjes uit onderstaande mogelijkheden, iedere ronder serveren 
wij één van de door u gekozen hapjes

KOUD

• Carpaccio in het klein

• Kleine garnalencocktail

• Spiesje met ham en meloen

• Haring met uitjes

• Kleine wrap met gerookte ham

• Kleine wrap met gerookte zalm

WARM

• Bourgondische rundvleesbitterbal, 2 per persoon

• Warme luxe gemengde hapjes, 2 per persoon

• Mini gehaktbal met satésaus

• kleine frikandel speciaal

• Vietnamese loempia met chilisaus

• Mini broodje hamburger met tomatensalsa en kaas

• Gefrituurde butterfly garnalen, 2 per persoon

LATE NIGHT SNACK | 4.00

Voordat de avond ten einde loopt, serveren wij iedereen een lekkere snack.
U heeft de keuze uit:

• Broodje beenham met mosterd-dillesaus

• Broodje kroket met mosterd

• Puntzak patat met mayonaise

• Mini pizza Margherita



Contact

Alle prijzen in deze brochure zijn per persoon 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
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