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Welkom
Ook dit jaar, zullen wij U met alle plezier verwelkomen tijdens de eindejaarsperiode.
Zoals steeds met de glimlach, ook al ziet U het niet meteen met onze mondmaskers.
In deze brochure bezorgen wij U een overzicht van de mogelijkheden.
“Foodbar Mol” is veilig en coronaproof, maar wil U graag thuis vieren?
Weet dan dat we ook een afhaalmenu voorzien.
Heeft U vragen of wil U reserveren, spreek ons gerust aan
of stuur een mailtje en wij doen het nodige.
Tot binnenkort
Dave & Team “Foodbar Mol”

Op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 december serveren we
een 4-gangen kerstmenu. Zaterdag 26 december, kan U ook à la carte eten.
Zijn er bepaalde intoleranties of smaakvoorkeuren waar wij rekening mee moeten houden?
Geen probleem, vermeld dit bij de reservatie en wij doen graag de nodige aanpassingen.
Donderdag 24 december - open vanaf 18u30
Vrijdag 25 december - open van 12u00 tot 17u00
Zaterdag 26 december - open vanaf 17u00
4-gangen Kerstmenu: 49 euro per persoon
All-in Kerstmenu: 75 euro per persoon
(All-in) Bubbels “Depreville” / bijpassende Wijnen of Bieren / Water / Koffie of Thee

Amuses
vvv

Trio van grijze Garnalen (Garnaalkroket / Bisque van Garnaal / Garnalensalade)
of
Ravioli van Everzwijn / Jus met Bospaddenstoelen
of
Quiche van Pompoen & Salie
vvv

Knolseldervelouté / Hazelnoot
vvv

Zeewolf / Venkelcurry / Romanesco / Bergamot
of
Ierse Agnus “Beef” / Knolselder / Oesterzwam / Kalfsjus
of
Risotto van Parelgort / Paddenstoelen / Kastanje / Ricotta
vvv

Witte Chocolade / Kaneel / Appel

Op donderdag 31 december sluiten we dit moeilijke jaar af met onze “New Year’s Eve - Black & Gold”.
We doen dit op een unieke, prachtige locatie... de kerk van Mol Donk die sinds dit jaar als feestzaal
ingericht werd. Dankzij de ruimte die daar beschikbaar is, kan iedereen op een veilige afstand genieten
van deze bijzondere avond.
U wordt verwacht om 19u00 voor het aperitief (er kan ook een alcoholvrij aperitief voorzien worden).
Daarna serveren we ons 5-gangen menu. Om middernacht tellen we samen af. Alles wordt voorzien, van
feesthoedjes tot vuurwerk en heerlijke Bubbels. Paco Garcia zal voor de muzikale sfeer zorgen.
Ook na middernacht gaan we door met de live-muziek en verschillende versnaperingen. Om 02u30
worden de glazen nog een laatste keer gevuld om de avond te beëindigen om 03u00.
Bronzen Pakket - 89 euro per persoon (apero bij ontvangst, water tijdens het diner, glaasje om middernacht)
Zilveren Pakket - 109 euro per persoon (apero bij ontvangst, alle dranken inbegrepen tot 24u00)
Gouden Pakket - 129 euro per persoon (alle dranken inbegrepen tot 02u30)
Daar we op locatie werken, kunnen we niet ons volledig assortiment aan dranken aanbieden. Volgende
dranken worden voorzien in het drankenpakket:
Cava / witte en rode wijn / cola, cola zero, ice tea, fruitsap, water /
pils en 2 speciaalbieren / alcoholvrije wijn, cava & bier
Er zal ook een selectie van cocktails / sterke dranken aangeboden worden (zijn niet in de pakketten
inbegrepen) en te betalen via drankbonnen die de avond zelf te verkrijgen zijn.

Amuses
vvv

Terrine van Everzwijn / Vijg / Rozijnentoast / Crumble Peperkoek
vvv

Stoofpotje van Scampi / Kokos / Curry
vvv

Groene Minestrone / Pesto
vvv

Parelhoensuprème / Knolselder, Spruitjes & Oesterzwam / Jus Calvados
vvv

Panna Cotta van Baileys en witte Chocolade
vvv

Glaasje Bubbels bij een knallende start
vvv

Midnight Snacks
vvv

Drankenpakket (brons, zilver of goud)

Viert U de eindejaarsfeesten liever thuis, in eigen bubbel?
Dan is er ons afhaalmenu als alternatief.
Dit menu kan afgehaald worden op 24, 25, 26, 27 & 31 december,
alsook op 1, 2 en 3 januari.
40 euro per persoon
Het voorgerecht en dessert worden op borden klaargemaakt, hier hoeft U thuis niets
meer aan te doen. De soep en de hoofdgerechten zijn op een uiterst eenvoudige manier
op te warmen, waarvoor geen keukenvaardigheden vereist zijn.
De amuses, het brood & boter, zijn ook inbegrepen.
Er kan ook een volledig vegetarisch afhaalmenu voorzien worden.

Amuse
vvv

Vitello Tonato (kalfsgebraad, mousse van tonijn)
of
Carpaccio van Botervis / Paprika / Yoghurt
vvv

Knolseldervelouté / Hazelnoot
vvv

Stoofpotje van Scampi / Kokos / Curry
Stoofpotje van Varkenswangen
Warme Groentjes
vvv

Panna Cotta van Baileys & witte Chocolade

Leuke eindejaarsgeschenken...
Geef een geschenkbon van Foodbar Mol
- ontbijtbon
- bon voor een bedrag naar keuze
Al onze cadeaubonnen zijn 2 jaar geldig.
Van 21 december tem 3 januari kan u alle dagen terecht
om cadeaubonnen aan te kopen.
Verder is het ook mogelijk om onze cadeaubonnen online te kopen.
Of koop een geschenkpakket
(wijn, thee, ... in combinatie met een cadeaubon van Foodbar Mol)
Of koop één van onze exclusieve giftsets bij Tableware.be by Foodbar Mol

Openingstijden eindejaarsperiode
Maandag 21 december v 12u - 23u
Dinsdag 22 december v 9u - 14u
Woensdag 23 december v gesloten
Donderdag 24 december v vanaf 19u
Vrijdag 25 december v 12u - 17u
Zaterdag 26 december v 17u - 23u
Zondag 27 december v 9u - 22u
Maandag 28 december v 12u - 23u
Dinsdag 29 december v 9u - 14u
Woensdag 30 december v gesloten
Donderdag 31 december v vanaf 19u
Vrijdag 1 januari v gesloten
Zaterdag 2 januari v 12u - 23u
Zondag 3 januari v 9u - 22u

Foodbar Mol
TEL 014 70 90 89
www.foodbarmol.be
www.facebook.com/foodbarmol
#foodbarmol
#tolerantvoorintoleranties
dave@foodbarmol.be

