


Welkom

We heten u van harte welkom bij Brasserie De Mölle in Exel. 

We staan voor u klaar om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Alle producten op deze menukaart zijn zorgvuldig gekozen, vers en met 
zorg voor u bereid. Heeft u speciale (dieet)wensen? In overleg maken 

wij iets passends voor u klaar.

Geniet vooral.

Team Brasserie de  Mölle



Koffie
Koffie €       2,40 
Koffie verkeerd €       2,60 
Cappuccino €       2,60
Latte Macchiato €       3,10 
Espresso €       2,40 
Dubbele espresso €       4,80 
Cafeïne vrije koffie €       2,60
Cafeïne vrije cappuccino €       2,80 

Earl Grey €       2,40 
Bosvruchten €       2,40 
Groene thee Sencha €       2,40 
Groene thee Citroen €       2,40 
Wintergeluk €       2,40 
Rooibos Naturel €       2,40 

Verse Muntthee €       3,25 

Thee



Lekkernijen

Molengebak €       2,85

Appelgebak €       2,85 

Cheesecake €       2,85

Saucijzenbroodje €       2,85 

Borrelplank €       5,25

Kaas, worst en olijven 

Borrelplank de Luxe 
(+ nootjes, ham, toast, extra worst) €     10,00

Bitterballen (8 stuks) €       6,00 

Bittergarnituur (12 stuks) €       7,25 

Kleine gehaktballetjes (6 stuks) €       6,75

op verzoek: warm of koud



Lunch
Tot 17.00 uur

Soep van de dag €       4,95

Exelse hamburger €       8,25

- eigengemaakte hamburger van Lakenvelder rundvlees met een
gebakken ei en  gebakken spek op een Italiaanse bol

Broodje de Mölle €       7,75

- Italiaanse bol met beenham, champignons, ui, spekjes en saté saus

Broodje gezond €       6,25

- Pistolet met ham, kaas, tomaat, sla, ananas en ei

Frisse salade met gerookte zalm €       9,75

Salade met biefstukpuntjes €       9,75

Bal gehakt met brood €       5,50 

2 kroketten met brood €       5,50 

Saté  met stokbrood €       9,75

Boerenomelet met brood €       7,15  

Uitsmijter ham/kaas €      7,25 

Uitsmijter ham €       7,00 

Uitsmijter kaas €       7,00 

Tosti €       3,75

Tosti Hawaï €       4,00



Voorgerechten

Rundercarpaccio met rucola, 
pijnboompitten en truffelmayonaise €       8,95 

Gerookte zalm in wrap met roomkaas, 
rode ui en rucola €       8,50 

Coburgerham met meloen €       8,50

Soep van de dag €       4,95 

Brood met kruidenboter en tapenade €       4,95



Hoofdgerechten

Vanaf 17.00 uur of eerder in overleg

Biefstuk van de haas met peperroomsaus €    24,50

Zacht gegaarde lamsbout €    21,75
Met sjalotten-tijm-jus

Achterhoekse Schnitzel  €    17,50
met ui, spekjes en gesmolten kaas

Varkenssaté van de haas €    17,50
met satésaus en gebakken ui    

Zalmfilet met sesamzaad in witte wijnsaus €    19,50

Gamba’s en groente met een Oosterse twist €    19,75

Quiche van geitenkaas en spinazie €    16,50
met een frisse salade

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een wisselend garnituur 
van aardappelen en groenten.

Voor kinderen: vraag naar de mogelijkheden.



Nagerechten

Vanaf 17.00 uur of eerder in overleg

IJscoupe met vruchten, slagroom en saus €       6,95

Cheesecake met roomijs €       5,95

Verse aardbeien met ijs en slagroom  €       6,50

Frambozen ijstaartje met rood fruit compote €       7,35

Lauwwarm chocoladetaartje met vanille-ijs €       7,25   

Irish coffee €       7,70 



Frisdranken
Cola €       2,40 
Cola light €       2,40 
Sinas €       2,40
Rivella €       2,40 
Cassis €       2,40 
Bitter lemon €       2,40 
Tonic €       2,40 
Ice Tea €       2,40 
7-up €       2,40 
Dubbel Fris €       2,40 
Sourcy blauw €       2,40 
Sourcy rood €       2,40 
Karaf kraanwater +ijs €       1,20 
Jus d Orange €       2,50 
Appelsap €       2,50

Melk €       2,10
Karnemelk €       2,10
Fristi €       2,40
Chocomelk €       2,40
Chocomelk warm €       2,50
Chocomelk met slagroom  €       2,95
Chocomelk warm €       6,65 

met rum en slagroom

Zuivel



Wijnen

Rode wijn €  3,95
Mountain View, Zuid Afrika

Droge witte wijn €  3,95
Mountain View, Zuid Afrika

Pinot Grigio, Italië €  4,10

Zoete witte wijn €  3,95
Kabinet Opperheimer

Rosé €  3,95
Cazal Viel Selection

Fles wijn €  16,00



Bieren

Van de tap

Fluitje Grolsch €       2,40 
Vaasje Grolsch €       2,75  
Grolsch Herfstbok €       4,15
La Chouffe €       4,15 
D’Exelse Kracht €       4,15

ons lokale speciaal bier 
Bronckhorster Bier, €       4,15 

Hop into Spring/Summer/Autumn/Winter

Uit de fles

Pijpje Grolsch €       2,95
Grolsch 0,0% €       2,95
Radler 0,0% €       2,95
Radler 2,0% €       2,95

Heeren van Ampsen €       4,15 
ons lokale speciaal bier

Westmalle dubbel €       4,15 
Grimbergen Triple €       4,15 
Gulpener Korenwolf €       4,15
Grolsch Weizener €       4,15

Pitcher bier Grolsch €    12,85 



Binnenlands gedestilleerd
Sherry €       2,65 
Martini rood €       2,65
Rode port €       2,65 
Jonge jenever €       2,65
Bessen jenever €       2,65 
Citroen Brandewijn €       2,65
Berenburg €       2,65
Hagel en Donder €       2,65
Vieux €       2,65
Vlierbessen jenever €       2,65
Advocaat €       2,65
Advocaat  met slagroom €       2,95
Campari €       2,65 

Buitenlands gedestilleerd
Jägermeister €       2,65 
Aperol €       2,65
Bacardi Rum €       4,95
Tia Maria €       4,95
Cointreau €       4,95
Licor 43 €       4,95
Cognac €       4,95
Whisky Johnny Walker Red label €       4,95
Glenn Taloch €       4,95
Safari €       4,75
Baileys €       4,95
Drambui €       4,95
Apfelkorn €       4,75
Gin €       4,95



Als sfeervol cadeau hebben wij: De Mölle waardebon.

Deze waardebon kan gebruikt worden voor een kopje 

koffie, lunch, diner, of borrel.

Informeer gerust eens bij ons personeel.

Verder hebben wij grote en kleine flesjes D’Exelse Kracht 

en Heeren van Ampsen, ons lokale speciaal bier,  met 

een exclusief glas, om als cadeau mee te nemen.

Cadeau idee



Brasserie De Mölle
De historie van Brasserie De Mölle in Exel

Midden vorige eeuw brachten de boeren hun graan naar de maalderij van 
de Coöperatie in Exel. Er was behoefte aan een gelegenheid om een kopje 
koffie te drinken en te vergaderen.  Jan Scholten, een medewerker van de 
coöperatie met ondernemingsgeest, sprong hierop in. Het plan voor een 
café met een zaal was geboren en in 1951 werd er gestart met het café “de 
Exelse Molen”, op de plek van de huidige Brasserie. Door de komst van “De 
Mölle”, kwam er ook een bloeiend verenigingsleven op gang. Het Exels-
feest dateert al van 1945, toneelvereniging Ampsen-Exel-Verwolde (AEV) is 
oprichting in 1949, de biljartvereniging begon in 1956. Verder zijn er nog de 
buurtvereniging, de klootschietvereniging en de Belangenvereniging voor 
Exel en Omstreken (BEO). 
In september 2016 kwam het voormalige hotel, café, en restaurant te koop.
Om deze ontmoetingsplaats voor Exel te behouden, (de school was al weg 
en er zijn geen winkels meer) besloten een 6-tal inwoners om het pand en 
de grond te kopen. Door aandelen en certificaten te verkopen aan de 
gemeenschap, zijn er veel mensen betrokken en daarmee ook een stukje 
mede-eigenaar van Brasserie De Mölle.  Na een grondige renovatie zowel 
binnen als buiten, staat er nu een moderne horeca gelegenheid.
In het pand bevindt zich ook het Dorpshuis,  waar de buurtbewoners 
bijeenkomen om te kaarten, een spelletje rummikub te spelen, boeken te 
ruilen, te koersballen, bloemstukken te maken of te vergaderen.
Er is een nieuwe vergaderzaal met een geluidswerende wand, volledige 
isolatie en moderne apparatuur. De toiletgroep is nieuw, en de bar in de 
grote zaal is aangepast aan deze tijd. Het restaurant is geheel verbouwd 
waardoor er een aparte biljartruimte is ontstaan. Op het podium kun je 
heerlijk dineren en bij evenementen kan er een band spelen. De sfeer en 
inrichting van de Brasserie brengen je terug naar de oude maalderij van 
Exel, in het midden van de vorige eeuw. 
Er zijn veel vrijwilligers actief bij Brasserie De Mölle. Zaterdags wordt er 
volop geklust om de Brasserie in topvorm te brengen en te houden.

Wij vinden het fijn dat u onze gast bent.


