
In het leven telt een heleboel mijlpalen. 
Verjaardagen, trouwdagen, pensioneringen of jubilea, ze zijn 
het allemaal waard om te vieren. Daarvoor bent u bij De Mol 

aan het juiste adres! 

In deze brochure staan onze buffetten en diner mogelijkheden 
voor u op een rij. Uiteraard zijn deze naar wens aan te passen. 

Hiervoor gaan we graag met u om de tafel zitten!

Buffetten & Diners

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 

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.



BROODJES LUNCH | 15.50

2x koffie en thee met diverse belegde broodjes en krentenbollen 
(2 ½ broodje per persoon) 

12-UURTJE | 17.50 tot 15 personen

Een heerlijke kop soep met een luxe belegd broodje, een warme snack 
en een glas melk, karnemelk of jus d’orange 

LUNCHBUFFET | 23.50  vanaf 15 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 

• Saucijzenbroodje | 4.00

• Kaasbroodje | 4.00



BOERENBUFFET | 24.00

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 | 28.00

KOUD 
huzarensalade | vissalade | pastasalade | rauwkostsalade
haring met ui | ham met meloen | gerookte vissoorten
stokbrood met kruidenboter en broodsaus

WARM
beenham met mosterd-dillesaus | biefstukpuntjes in Stroganoffsaus
kipsaté met satésaus | kibbeling | aardappel groente gratin | patat 

BUFFET VAN DE CHEF | 30.50

Laat u verrassen door onze keukenbrigade. Zij maken voor u een heerlijk uitgebreid
warm en koud buffet. Uiteraard houden zij rekening met uw wensen en wat u lekker 
vindt.



DESSERTBUFFET | 12.50 vanaf 20 personen

Wij serveren u een keur aan lekkernijen, te weten: 
• Diverse ijstaarten
• Diverse bavarois
• Slagroom
• Vers fruitsalade
• Eclairs, muffins en macarons
• Warme kersen

Dessertbuffetten

GRAND DESSERT | 9.00 tot 25 personen

Diverse kleine nagerechtjes voor u op één bord geserveerd



MOGELIJKHEDEN

Voor een heerlijk diner bent u bij De Mol aan het juiste adres. Onze
keukenbrigade maakt voor u graag een passend menu. Van alleen een heerlijk 
plategerecht, een uitgebreid keuzemenu, heerlijk bourgondisch tafelen of een 
avondvullende proeverij. Het zijn zomaar wat mogelijkheden van De Mol

En wat vindt u van een bijpassend wijn- of bierarrangement. Graag verrassen wij u 
met al deze heerlijkheden.

Diner

WIJNARRANGEMENT

Bij uw diner serveren wij u graag een heerlijk bijpassend wijnarrangement. De wijnen 
worden speciaal voor u uitgezocht.
Onze wijnarrangementen zijn inclusief tafelwater, plat en bruisend.

• 2-gangen wijnarrangement | 12.50

• 3-gangen wijnarrangement | 18.50

BIERARRANGEMENT

Vaak wordt vergeten hoe goed je bier kunt combineren met heerlijk eten. Daarom 
biedt De Mol ook een heerlijk op maat gemaakt bierarrangement. Onze 
bierarrangementen zijn inclusief tafelwater, 
plat en bruisend.

• 2-gangen bierarrangement | 12.50

• 3-gangen bierarrangement | 18.50



Diner

KEUZEMENU | 39.50 - vanaf 10 tot 40 personen

Onze keukenbrigade bereidt voor u een heerlijk 3-gangen keuzemenu:

Uw gasten hebben de keuze uit drie voorgerechten
soep | twee koude voorgerechten van het seizoen*

◈◈◈

Uw gasten hebben de keuze uit drie hoofdgerechten 
twee vleesgerechten van het seizoen* | vis van het seizoen

onze hoofdgerechten worden geserveerd met twee aardappelgarnituren,
warme groente en rauwkostsalade

◈◈◈

Grand dessert
diverse kleine nagerechtjes voor u op één bord geserveerd

*indien gewenst kunnen wij ook voor één gerecht een vegetarisch voorstel doen



BOURGONDISCH TAFELEN | 44.50 - vanaf 15 tot 35 personen

Geniet gedurende de avond met elkaar van een heerlijke proeverij aan gerechten!

Vooraf een proeverij van drie kleine gerechtjes:

• Mosterdsoep of tomatensoep

• Kleine rundercarpaccio

• Kleine zalm tartaar

• Brood van De Echte Bakker borger met kruidenboter en 
onze eigen broodsaus op tafel

Het hoofdgerecht wordt ‘met de pan op tafel’ geserveerd. Alles komt op tafel te 
staan, waarna iedereen er naar eigen wens van kan pakken. 

• Biefstuk met rode wijnsaus

• Varkenshaas met champignonroomsaus

• Vis van het moment met bijpassende saus

• Kipstoofpotje in romige saus

• Rijst

• Aardappelgratin

• Aardappel kroketjes

• Patat

Als dessert serveren wij u een grand dessert, dit zijn diverse kleine nagerechtjes 
welke wij op één bord serveren.

Diner



WALKING DINER | 56.50 - vanaf 15 tot 40 personen

Een avondvullend programma van een heerlijke proeverij aan gerechten welke u uit 
de hand kunt eten. Geniet op een informele manier van samen gezellig eten.

• Start met Prosecco en een amuse

• Op tafel komt brood met kruidenboter en onze broodsaus

• Koud vis gerecht

• Koud vlees gerecht

• Kleine soep

• Koud vlees gerecht

• Warm vis gerecht

• Spoom

• Warm vlees gerecht

• Warm vlees gerecht

• Grand dessert

• Afsluitend met koffie of thee naar keuze en bonbons

De invulling van het diner zal afhankelijk zijn van het seizoen en uw wensen. 

Diner



Wij maken er een potje van

OUDERWETS LEKKER | 22.50

STAMPPOTTEN
stamppot boerenkool met rookworst | hutspot met gebraad
stamppot zuurkool met gehaktballetjes 

GARNITUREN
uitgebakken spekjes | jus | mosterd | appelmoes | augurk |zilveruitjes

DOORSTAMPEN | 27.50

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.

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



Barbecue

BBQ compleet - 1| 52.50

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 compleet - 2 | 57.50

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

Geniet van heerlijke huisgemaakte salades en vlees van Gilde Slager Mekers uit 
Heino. Onze beide barbecue arrangementen zijn inclusief 2½ uur onbeperkt drinken 
(bier, wijn en frisdrank) Wij zetten een goed gevulde koelkast voor u klaar. 

Te reserveren van juni t/m september.

UITBREIDEN MET EXTRA SALADES?
Uiteraard is dit mogelijk! 

• Vissalade | 4.50 

• Pastasalade | 3.50

• Eiersalade | 3.50

• Aardappelsalade| 3.50

• Vers fruitsalade| 3.50



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.

Bij feestelijkheden moet natuurlijk wel geproost worden. Wij hebben voor u daarom 
twee arrangementen samengesteld welke zijn te combineren met de buffetten in 
deze brochure. Eventueel zijn deze ook uit te breiden.

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

• Nootjes/zoutjes op tafel | 2.00

• Toast met prosecco | 4.50



Contact

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

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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