
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. 
Heeft u een allergie? Meld het ons, dan denken we graag met u mee. 

Vegetarisch

MENEER 
FRITS 

Voorgerechten €7,-

Soepen €6,-  

RUNDERCARPACCIO 
Tuinkruidenmayonaise, diverse sla soorten, pittenmix, Parmezaanse kaas, cherry 
tomaat, gemarineerde beukenzwam, oude balsamico 

SALADE CAESAR  
Romeinse sla, croutons, ansjoviscrème, ei, Parmezaanse kaas, buikspek
gerookte kip (ook als maaltijdsalade mogelijk +3,50) 

EEND 
Rillete, aubergine puree, rode uiencompote, broccoli pesto 
paddenstoelen spongecake

HEILBOT 
Carpaccio, pompoencouscous, pompoen toffee, pompoenpitten, venkel, Atsina 
cress, citroenzeste, gerookte mayonaise

CANTALOUPE MELOEN  
Buffel mozzarella, rucola, pijnboompitten, basilicumsiroop

€ 24,50
Twee gangen

Drie gangen
€ 28,50

TOMATENSOEP 
Prei, basilicumolie 

DAGSOEP 
Dagelijks wisselende soep

Welkom bij restaurant  
Meneer Frits
Dé ontmoetingsplek bij uitstek voor een 
smakelijke lunch, een heerlijk diner, een 
gezellige borrel of gewoon een uitstekende 
kop koffie.



Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten. 
Heeft u een allergie? Meld het ons, dan denken we graag met u mee. 

Vegetarisch

MENEER 
FRITS 

Hoofdgerechten €18,50

Supplementen €3,-

Desserts €7,-

BIEFSTUK
Groene asperge, peperjus, verse friet van Pieperz 
Suggestie: Cabernet- Merlot, Révélation Pays d’Oc, Frankrijk

HAMBURGER  
Kempenlander burger, briochebrood, Old Amsterdam, parmaham, Savora mosterd  
ketchup, rucola, tomaat, verse friet van Pieperz 
Suggestie: Cornet Oaked, Zwaar Blond, België

OSSOBUCO 
Saffraan couscous, oesterzwam, tijmjus
Suggestie: Malbec Chakana Mendoza Nuna Estate, Argentinië

INKTVIS 
Gegrild, knoflookgamba’s, citroen-limoen risotto, doperwt, tomaat, Parmezaan 
Suggestie: Viognier, Michel Gassier Vin de France, Frankrijk

PORTOBELLO   
Zoete aardappelcrème, kikkererwten, rode ui, pecan noten, spinazie, kastanje 
champignons, feta
Suggestie: Rosé Bardolino Chiaretto, Monte del Frà, Italië

CHEESECAKE
Van geitenkaas, pâte de fruit van aardbei, bramen, vlierbessenschuim, sorbet 
framboos, bastogne, viooltjes
Suggestie: Moscatel, Alvear, Spanje

KAASPLANK (+ €3,-)
Variatie van verschillende luxe kazen
Suggestie: Pedro Ximénez, Alvear Montilla  Moriles, Spanje

KOFFIE COMPLEET 
Koffie of thee naar keuze met huisgemaakte lekkernijen
Suggestie: Huisgemaakte koffielikeur

VERSE FRIET VAN PIEPERZ
met mayonaise

GEMENGDE SALADE 

WARME GROENTE 


