Geachte heer en/of mevrouw,
Goed dat u ons gevonden heeft, welkom bij de Molenplas!
Restaurant de Molenplas is fraai gelegen aan de Molenplas in Haarlem. Wij bieden ruimte
aan grote en kleine gezelschappen in onze ronde zaal met privé terras of op ons ruime
terras met uitzicht over het water `de Molenplas`.
Deze informatiebrochure bevat onze arrangementen, wat er niet standaard in staat is
uiteraard niet onmogelijk.
Of het nu om een ‘high tea’ gaat of een geheel verzorgde bruiloft, wij kunnen het voor u
verzorgen!
Het restaurant is goed te bereiken en er is ruime parkeergelegenheid. Aankomst en vertrek
per boot behoort ook tot de mogelijkheden om dit mooie stekje te kunnen bezoeken!
In een persoonlijk en geheel vrijblijvend gesprek bespreken wij graag uw persoonlijke
wensen en leiden wij u ook rond. Hiervoor maken wij graag een afspraak.
Wij zijn van april tot en met september 7 dagen per week geopend vanaf 11:00 uur.
Van oktober tot en met maart zijn wij op maandag gesloten. Dinsdag tot en met vrijdag
geopend vanaf 11:30 uur, zaterdag en zondag vanaf 11:00 uur.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u snel uw keuze aan ons komt doorgeven.
Tot ziens bij Restaurant de Molenplas!

Leuke weetjes voordat u zich in alle informatie verdiept...
▪

U kunt bij ons op locatie in het huwelijk treden.

▪

De samenstelling van de buffetten kan naar wens aangepast worden.

▪

In overleg is bijna alles mogelijk.

▪

Het restaurant heeft een invalidentoilet en is rolstoeltoegankelijk.

▪

Voor kinderen tot en met 3 jaar wordt niets berekend bij deelname aan een buffet
of arrangement.

▪

Voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar wordt de halve prijs berekend bij deelname
aan een buffet of arrangement.

▪

Het plaatsen van een optie doen wij geheel vrijblijvend. Na het plaatsen van de
optie verwachten wij binnen twee weken van u een bericht over het wel of niet
bevestigen van de optie.

▪

Vegetarisch, allergie of een speciaal dieet? Als u dit voorafgaand aan uw partij
doorgeeft dan houden wij hier rekening mee.

▪

Wij kunnen u helpen met muzieksuggesties.
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Recepties
Wilt u uw receptie zelf samenstellen? U kunt onderstaand overzicht gebruiken om zelf de
invulling compleet te maken. Uiteraard kunt u dit ook gebruiken ter uitbreiding van de
andere arrangementen.
Om uw receptie feestelijk te beginnen, hebben wij enkele welkomstdrankjes zoals:
▪ Een glas Kir of prosecco
€ 4,75
▪ Een glas Kir Royale
€ 4,95
▪ Een glas Champagne
€ 8,50
De prijzen van onze drankjes tijdens de receptie zijn voor:
▪ Frisdranken
▪ Fluitje/Vaasje en andere biersoorten
▪ Binnenlands gedistilleerd en wijn
▪ Buitenlands gedistilleerde dranken
▪ Warme dranken

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

€
€
€
€
€

2,70
2,65
3,75
4,85
2,30

Wij turven de geserveerde consumpties zodat u exact betaalt wat er gedronken wordt. Een
all-in prijs kan ook, vraag in een vrijblijvend, persoonlijk gesprek naar de mogelijkheden.
Op tafel kunnen wij verscheidene hapjes plaatsen zoals:
▪ Japanse mix
▪ Gemengde nootjes
▪ Cashew nootjes
▪ Assortiment zoute koekjes
▪ Nacho’s met quacamole en chilisaus
▪ Gemarineerde olijven
▪ Chorizo worstjes

€
€
€
€
€
€
€

3,50
3,50
4,50
5,00
5,00
4,50
4,50

Daarnaast hebben wij diverse schalen met hapjes: (elke schaal bestaat uit 50 hapjes)
▪ Kaasblokjes en assortiment worst
€ 21,50
▪ Kaastengels, kipnuggets, vlammetjes, gefrituurde gamba`s
€ 55,00
▪ Bitterballen
€ 40,00
▪ Gehaktballetjes in tomatensaus
€ 55,00
▪ Kleine spiesjes met meloen en ham
€ 55,00
▪ Saucijzenhapjes
€ 45,00
▪ Luxe toastjes met o.a. zalm, brie, carpaccio en gerookte kipfilet
€ 57,50
▪ Mini sandwichhapjes met kruidenkaas met zalm, tonijn met rucola,
Serranoham met blauwschimmel-kaas, brie met noten en honing
en carpaccio met pesto.
€ 57,50
▪ Kiphapjes in spek gerold
€ 47,50
▪ Gevulde champignons uit de oven
€ 52,50
▪ Yakitori
€ 55,00
▪ Gefrituurde gamba`s
€ 43,50
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Kunt u niet kiezen? Wij hebben alvast een aantal hapjesassortimenten voor u
samengesteld, u kunt kiezen uit:
Hollands assortiment:
Per persoon € 7,50
▪ Gemengde nootjes op tafel
▪ Kaas en worst assortiment
▪ Bitterballen
▪ Luxe toastjes met makreel, zalm, brie, carpaccio en gerookte kip
▪ Warm gemengd: frikadelletjes, kaastengels, loempiaatjes en gamba’s
▪ Luxe kipnuggets met pittige saus
Luxe assortiment:
▪ Gemengde nootjes op tafel
▪ Wrap gevuld met gerookte zalm en creamcheese
▪ Yakitori
▪ Mini saucijzenbroodjes
▪ Bitterballen
▪ Gefrituurde gamba’s met aioli

Per persoon € 8,50

Uitgebreid tapas assortiment:
▪ Gemarineerde olijven op tafel
▪ Inktvisringen
▪ Yakitori
▪ Kippenboutjes
▪ Albondigas (pittige gehaktballetjes in tomatensaus)
▪ Pittige oude Kloosterkaas
▪ Stokbrood met aïoli

Per persoon € 10,50

Receptiearrangement 1 vanaf 20 personen (2 uur)

Per persoon € 19,50
Dit receptie arrangement bestaat uit 2 uur onbeperkt binnenlands gedistilleerd
drankassortiment, inclusief gemengde nootjes op tafel, een ronde bitterballen, een ronde luxe
toastjes, een ronde kaas en worst assortiment en een ronde warm gemengd bittergarnituur.

Receptiearrangement 2 vanaf 20 personen (3 uur)

Per persoon € 25,00
Dit receptie arrangement bestaat uit 3 uur onbeperkt binnenlands gedistilleerd
drankassortiment, inclusief gemengde nootjes op tafel, een ronde bitterballen, een ronde luxe
toastjes, een ronde kaas en worst assortiment, een ronde kipnuggets met pittige saus en een
ronde warm gemengd bittergarnituur.
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Feestavond “all in” 1 van 20.00 tot 00.30 uur

Per persoon € 33,50

Wij ontvangen u met een drankje naar wens.
De gehele avond schenken wij onbeperkt (binnenlands gedistilleerd) en serveren wij ons
bittergarnituur assortiment. Dit bestaat uit gemengde nootjes op tafel, een ronde kaas en
worst assortiment, een ronde luxe toastjes, een ronde bitterballen, een ronde warm
gemengd en een ronde luxe kipnuggets met pittige saus.
Deze “all in” feestavond kunt u ook reserveren inclusief buitenlands gedistilleerd.
Per persoon € 38,50

Feestavond “all in” 2 van 20.00 tot 00.30 uur

Per persoon € 36,50

Wij ontvangen u met een drankje naar wens.
De gehele avond schenken wij onbeperkt (binnenlands gedistilleerd) en serveren wij ons
tapas assortiment. Dit bestaat uit gemarineerde olijven op tafel, champignons uit de oven
gevuld met tapenade en brie, mini saté, chorizo worstjes, mini kiphapjes in spek gerold,
albondiga`s (pittige gehaktballetjes in tomatensaus), pittige oude Kloosterkaas, hierbij
wordt stokbrood met aïoli geserveerd.
Deze “all in” feestavond kunt u ook reserveren inclusief buitenlands gedistilleerd.
Per persoon € 41,50

Aanvullingen op een feestavond:
▪ Broodje warme beenham met mosterdsaus
€
▪ Saté ter plekke in de zaal bereid op de grill, varkenshaassaté met
pindasaus, stokbrood en kruidenboter
€
▪ Saté buffet, varkenshaassaté met pindasaus, stokbrood en kruidenboter €
▪ Belegd broodje als afsluiting op de feestavond
€
▪ Puntzakje frites met mayonaise als afsluiting op de feestavond
€
▪ Andere ideeën horen wij graag!
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4,50
8,50
7,50
3,50
3,00

Lunchtafel vanaf 6 personen

Per persoon € 21,50
Kopje soep vooraf. U kunt als gastheer of gastvrouw voor de gehele groep kiezen uit één
van de onderstaande soepen:
▪ Groentebouillon met garnituur ▪ Kerriesoep ▪ Champignonroomsoep
▪ Tomatensoep ▪ Mosterdsoep ▪ Kippensoep ▪ Paprikasoep
Vervolgens worden de volgende items geserveerd.
▪ Breekbrood, croissants, stokbrood en krentenbolletjes met roomboter
▪ Boeren achterham, kiprollade en rosbief
▪ Brie en oude Kloosterkaas
▪ Rundvleeskroket met mosterd
▪ Mini quiches
▪ Meloen
▪ Jam en hagelslag
Melk, karnemelk, thee en gewone koffie is inclusief.
Uitbreidingen per persoon
▪ Boerenomelet met bacon
▪ Frisse groene salade
▪ Luxe banketbakkerskoekjes en bonbons
▪ Gesorteerd gebak
▪ Petit four
▪ Brownies of muffins
▪ Verse fruitsalade
▪ Combinatie gerookte zalm en makreel (prijs op aanvraag)
▪ Omelette Siberienne
▪ Verse Jus d`orange (per kan van 1 liter)
▪ Verse Jus d`orange onbeperkt
(alleen voor het gehele gezelschap te bestellen)

Sprankelende middag High wine! vanaf 6 personen

€ 2,00
€ 1,50
€ 2,50
€ 3,50
€ 2,25
€ 2,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 5,50
€ 15,00
€ 4,00

Per persoon € 25,00
Bij de high wine wordt u ontvangen met een glas prosecco, waarna u 2 glazen wijn per
persoon geserveerd krijgt, u heeft de keuze uit wit, rose of rode wijn. Dit arrangement
duurt gemiddeld 2 uur waarbij de volgende hapjes geserveerd worden.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Brood met aioli en tapenade
Olijven
Divers hartig beleg, denk hierbij aan Franse kazen en gedroogde ham
Hartige muffins
Bladerdeeghapjes
Wrap met gerookte zalm, creamcheese, sla en komkommer
Mini quiches
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High tea vanaf 2 personen

Per persoon € 21,50
Gedurende de high tea is er keuze uit verschillende soorten thee.
Koffie en andere bestelde dranken worden apart berekend.
De high tea wordt qua samenstelling regelmatig veranderd.
Een high tea duurt gemiddeld 1,5 uur, is te bestellen tussen 11:00 uur en 16:00 uur en
bevat als voorbeeld:
Zoet:
▪
▪
▪
▪
▪

Hartig:
Brownies
Muffins
Vruchtentaartjes
Slagroomsoesjes
Bonbons || banketbakkerskoekjes

▪ Diverse sandwiches belegd met o.a.:
Gerookte zalm || Kip || Ham
Kaas || Carpaccio
▪ Kip || Kruidenmayonaise || Stokbrood
▪ Mini quiches
▪ Ham || meloen

Nog niet helemaal uitgekletst? Tijd voor een borreluurtje!
Aansluitend aan de high tea of high wine:

Per persoon € 8,50

Borreluurtje van een uur waarbij onbeperkt het binnenlands gedistilleerd drankassortiment
geserveerd wordt en er 2 keer wordt rondgegaan met een ronde hapjes (gebakken
gamba`s, kaastengels en bitterballen).
Het borreluurtje kan alleen voor het gehele gezelschap besteld worden.
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In house Barbecue vanaf 25 personen

per persoon € 24,00
Voorafgaand aan de barbecue wordt er voor uw hele gezelschap een kopje soep geserveerd.
U kunt als gastheer of gastvrouw voor de gehele groep kiezen uit één van de onderstaande
soepen:
▪ Groentebouillon met garnituur ▪ Kerriesoep ▪ Champignonroomsoep
▪ Tomatensoep ▪ Mosterdsoep ▪ Kippensoep ▪ Paprikasoep
Na de soep volgt de barbecue die bestaat uit:
▪ Spare ribs
▪ Tomatensalade
▪ Speklapjes
▪ Groene salade
▪ Kippendij saté
▪ Aardappelsalade
▪ Hamburgers
▪ Pastasalade
▪ Worst
▪ Stokbrood en kruidenboter
▪ Frites
▪ Diverse sausjes
Extra bij te bestellen per persoon:
▪ Gamba’s
▪ Zalm
▪ Shaslick
▪ Lamshaasjes
▪ Biefstuk van ossenhaas
▪ Drumstick
▪ Groentespies
▪ Vegetarische burger
▪ Gepofte aardappel
▪ Maïskolf

prijs op aanvraag

€
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,50
€ 6,00
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,75
€ 1,75
€ 2,50

Vegetarisch, allergie of een speciaal dieet? Als u dit voorafgaand aan uw partij doorgeeft dan
houden we hier rekening mee.

Voor een ijskoude aanvulling op uw barbecue:
▪
▪
▪
▪

Omelette Siberienne, feestelijke ijstaart voor het hele gezelschap p.p.
2 bollen ijs met slagroom (p.p. uitgeserveerd)
per persoon
Tiramisu (p.p. uitgeserveerd)
per persoon
Grand dessert (p.p. uitgeserveerd)
per persoon

Dessertbuffet

€
€
€
€

5,50
4,50
6,50
6,50

per persoon € 11,50
Een dessertbuffet is voor al uw gasten een feestelijke bekroning op een geslaagd diner of
buffet. Onze Chef-kok maakt voor minimaal 20 personen een uitbundig opgemaakt
buffet vol allerhande zoete lekkernijen.
Het dessertbuffet bestaat uit diverse soorten taart, bavarois, ijs en een omelette siberienne.
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Combinatiebuffet vanaf 20 personen

vanaf € 27,50 p.p.
De samenstelling van uw combinatiebuffet heeft u zelf in de hand. De combinatie van het
basis assortiment kost € 27,50 p.p. Dit bestaat uit een koud deel, warm gedeelte en een
dessert. Wilt u het koude of warme buffetdeel uitgebreider kunt u in plaats van het basis
assortiment bijvoorbeeld uw keuze maken voor het Italiaans of luxe assortiment. Als u dus
een ander assortiment kiest dan het basis assortiment, komt er bovenop de basis prijs een
meerprijs welke bij elk soort assortiment vermeld staat.
Vooraf aan het buffet wordt er voor uw hele gezelschap een kopje soep geserveerd, hierbij
kunt u kiezen uit de volgende soepen:
▪ Groentebouillon met garnituur ▪ Kerriesoep ▪ Champignonroomsoep
▪ Tomatensoep ▪ Mosterdsoep ▪ Kippensoep ▪ Paprikasoep
Daaropvolgend wordt het koude en het warme deel van het buffet tegelijk geserveerd.
Alle buffetten worden geserveerd met stokbrood, breekbrood, huisgemaakte kruidenboter
en aioli.
Voor het koude deel van het combinatie buffet kunt u uit 1 van de 4 onderstaande
assortimenten kiezen:

Basis assortiment
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 soorten verse
huisgemaakte
rauwkost
Huzarensalade
Duitse kartoffelsalade
Boerenachterham
Kiprollade
Rosbief
Brie
Truffelkaas
Oude kloosterkaas
Meloen

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Bites assortiment
Basis + €2,- p.p.
3 soorten verse
huisgemaakte
rauwkost
Wrap gevuld met
gerookte zalm en
creamcheese
Wrap gevuld met
kiprollade
Komkommers
gevuld met
krabsalade
Tomaatjes gevuld
met tonijnsalade
Meloen
Serrano ham
Hamrolletjes

Italiaans assortiment
Basis + €3,50 p.p.
▪ 3 soorten verse
huisgemaakte
rauwkost
▪ Carpaccio
▪ Vitello tonato
▪ Coppa di Parma
▪ Salade met
mozzarella,
tomaat,
basilicum en
balsamico
▪ Pastasalade met
tonijn
▪ Olijven
▪ Verse fruitsalade
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Luxe assortiment
Basis + €4,50 p.p.
▪ 3 soorten verse
huisgemaakte
rauwkost
▪ Gerookte zalm
▪ Gerookte forel
▪ Gerookte
makreel
▪ Tomaatjes
gevuld met
garnalen
▪ Zalmsalade
▪ Carpaccio
▪ Wisselende
buitenlandse
ham
▪ Frans
kaasplateau
▪ Verse fruitsalade

Voor het warme deel van het combinatie buffet kunt u uit 1 van de 4 onderstaande
assortimenten kiezen:

Basis assortiment
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bacon
Worstjes
Roerei met
champignon en ui
Warme beenham
Aardappelroosjes
Diverse soorten
quiche
Gegrilde
cherrytomaatjes

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bites assortiment
Basis + €2,- p.p.
Saté van de haas
Zalmfilet
Sucadelapjes van
oma
Warme kiprollade
Frieten
Puree torentjes
Broccoli en
bloemkool roosjes
Diverse soorten
quiche

Italiaans assortiment
Basis + €3,50 p.p.
▪ Pasta
▪ Runder
gehaktballetjes in
tomaten saus
▪ Kippendij uit de
oven met citroen
▪ Lasagne bolognese
▪ Zalmfilet
▪ Rosevalaardappelen
▪ Gegrilde groenten
▪ Aubergine uit de
oven met
mozzarella

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Luxe assortiment
Basis + €4,50 p.p.
Courgette gevuld
met gehakt
Champignon
gevuld met
groenten en brie
Gebakken brie en
cumberlandsaus
Kippendij met
romige piri piri saus
Truffel saucijsjes
Zalmfilet
Gebakken
aardappeltjes met
spek en ui
Diverse soorten
quiche

Voor het dessert na het warme en koude deel van het buffet kunt u uit 1 van de 4
onderstaande desserts kiezen:

Basis assortiment
▪

Omelette
Siberienne

Bites assortiment
Basis + €1,50 p.p
▪ Grand dessert
uitgeserveerd per
persoon

▪

Italiaans
Basis + €1,- p.p.
Huisgemaakte
tiramisu
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Luxe
Basis + €4,50 p.p.
▪ Groots
dessertbuffet vol
allerhande zoete
lekkernijen

Satébuffet vanaf 20 personen

€ 17,50 p.p.
Wilt u gewoonweg lekker saté? Ons satébuffet kan een toevoeging zijn op elk feest! Het
buffet kan op elk moment van de dag worden geserveerd en omvat het volgende:
▪ Varkenshaassaté
▪ Kippendijsaté
▪ Pindasaus
▪ Aardappel salade
▪ Verschillende soorten rauwkost
▪ Meloen
▪ stokbrood
▪ kruidenboter
▪ kroepoek
Voor 2 euro p.p. serveren wij ook nog frites met mayonaise extra!

Keuze menu vanaf 10 personen
Als gastheer of gastvrouw bepaalt u vooraf hoeveel gangen uw gasten kunnen bestellen. De
gerechten waaruit uw gasten mogen kiezen worden dient u vooraf te bespreken. Dit wordt gedaan
aan de hand van de dan geldende menukaart in het restaurant. De prijzen zijn per persoon en voor
enkele gerechten wordt een meerprijs berekend. Per gang kunt u maximaal 3 keuzes doorgeven.

Menu samenstelling
2-gangen menu
3-gangen menu
3-gangen menu

Hoofdgerecht + dessert
Soep + hoofdgerecht + dessert
Voorgerecht +hoofdgerecht + dessert

vanaf
€ 23,50
€ 28,50
€ 33,50

Wilt u een extra gang toevoegen?
Soep
Voorgerecht
Tussengerecht
Spoom

+ € 5,00
+ € 9,00
+ € 9,00
+ € 5,50

Walking dinner vanaf 25 personen
Als gastheer of gastvrouw bepaalt u vooraf hoeveel gangen u en uw gasten krijgen. Bij een walking
dinner kunt u in een informele sfeer genieten van kleine gerechten, bijvoorbeeld leuk om te
combineren met een receptie! De gerechten die worden geserveerd selecteert u vooraf en kunnen al
staande genuttigd worden. De prijzen zijn per persoon. Voor de invulling van de gerechten hebben
wij een apart overzicht voor u.

Menu samenstelling
3-gangen
4-gangen
5-gangen
6-gangen

Voor + hoofdgerecht + dessert
Voor + soep + hoofdgerecht + dessert
Voor + soep + tussen + hoofdgerecht + dessert
Voor + soep + tussen + vis hoofdgerecht + vlees
hoofdgerecht + dessert
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€ 20,50
€ 25,00
€ 31,50
€ 40,50

Huwelijk op locatie
Wij zijn een officiële trouwlocatie.
Voor meer informatie hierover kunt u vrijblijvend een afspraak maken.
Alle wensen, vragen en mogelijkheden kunnen in een persoonlijk gesprek doorgenomen
worden.

Vergaderen, workshop, presentatie of bijeenkomst?
Heeft u een vergadering, workshop of andere zakelijke gelegenheid waarvoor u een aparte
ruimte nodig heeft? Onze zaal stellen wij beschikbaar vanaf 10 personen voor €130 voor
minimaal 2 uur. Ieder daarop volgend uur kost 40 euro per uur dat u langer bij ons
verblijft.
Wilt u gebruik maken van eventuele accessoires en attributen?
▪ Wij hebben een beamer en scherm te huur voor € 10,00.
▪ Flip-overs zijn te huur voor € 10,00 per stuk.
Wij hebben geen laptop beschikbaar.
Graag koffie, thee en water gedurende uw verblijf?
€4,00 p.p.p.u.
Een lunch met een kopje soep en twee belegde broodjes p.p. €10,50 p.p.
Een uitgebreid lunchtafel arrangement inclusief melk,
karnemelk en jus d´orange?
€18,50 p.p.
▪ Aansluitend een borreluurtje?
€ 8,50 p.p.
Borreluurtje van een uur waarbij onbeperkt het binnenlands gedistilleerd drankassortiment
geserveerd wordt en er wordt 2 keer rondgegaan met een ronde hapjes (gebakken
gamba`s, kaastengels en bitterballen). Het borreluurtje kan alleen voor het gehele
gezelschap besteld worden.
▪
▪
▪

Het meebrengen van eigen catering of consumpties is bij ons niet toegestaan.

Muziek
Wanneer u gebruik maakt van de zaal kunt zelf cd`s, IPod, of laptop meebrengen en
aansluiten door middel van een mini jack aansluiting.
U kunt ook een band of een dj uitnodigen. Hier zijn wij wel graag van op de hoogte!
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Noodzakelijke weetjes naar aanleiding van het boeken van een
partij...
▪

Alle in deze brochure vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en
tussentijdse wijzigingen.

▪

Wij vragen naar aanleiding van een geboekte partij een aanbetaling. Deze aanbetaling is
gelijk aan 50 % van de geschatte kosten. Bij bedragen onder de € 1000,00 behoeft
geen aanbetaling. Wij verwachten dan wel dat er op de dag van uw partij direct
afgerekend wordt. Betaling op de dag zelf is mogelijk per pin of contant.

▪

Het doorgeven van het juiste aantal gasten dient 4 dagen voor aanvang van uw partij te
geschieden. Bij mindere opkomst is het door u opgegeven aantal gasten het aantal dat
berekend wordt. Bij een hogere opkomst van het door u opgegeven aantal gasten
wordt er extra berekend.

▪

Wij streven ernaar om in de zomermaanden onze zaal twee keer per dag te benutten,
we werken in bloktijden vanaf circa 11:00 uur tot circa 16:00 uur en vanaf circa 17:00
uur tot uiterlijk 00:30 uur. Uitzonderingen zijn uiteraard mogelijk in overleg.

▪

Wegens hoge schoonmaakkosten is het gebruik van confetti en zeepbel apparatuur niet
toegestaan, wij rekenen op uw begrip hiervoor.
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Auto:
Neem de A9 naar Haarlem, afslag Haarlem Zuid.
Bij de eerste stoplichten linksaf (Amerikaweg).
Aan het einde rechtsaf en dan meteen linksaf.
Ga rechtdoor op de eerste rotonde en bij de tweede rotonde neemt u de tweede afslag
(Groningenlaan).
Volg de weg tot aan het eind waar de bocht rechts afbuigt, hier neemt u de afslag links
naar de peelweg. (kleine weg door woonwijk na het bejaardentehuis ‘’Molenburg’’ aan de
rechterhand).
Negeer het ‘’doodlopende weg bord’’ en vervolg uw weg rechtdoor (Waertmolenpad).
Indien onze eigen parkeerruimte door drukte vol blijkt te zijn, kunt u aan het begin van het
pad parkeren.
Bus:
Neem bus 73 richting Haarlem-Schalkwijk.
Uitstappen bij halte Baronie.
Van hier uit is het nog ongeveer 5 minuten lopen naar de Molenplas.
Loop voorbij de flat "Landschot" ga linksaf het "Pad van Walcheren"in.
Dit pad loopt automatisch over in het "Poelmolenpad".
Loop dit pad helemaal af en dan komt u vanzelf bij Restaurant de Molenplas.

Onze openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

van april t/m
september
gesloten
11:00uur
11:00uur
11:00uur
11:00uur
10:00uur
10:00uur

Van oktober t/m
maart
gesloten
11:30uur
11:30uur
11:30uur
11:30uur
11:00uur
11:00uur

Waertmolenpad 1, 2036 ES Haarlem
Tel. 023-535 77 60 – info@molenplas.nl – www.molenplas.nl
@demolenplas
@molenplas
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