
MENEER 
FRITS 

Waar taal afketst op de huid, dringt muziek door tot het 
hart, een rode draad die van hart tot hart gaat en niemand 

overslaat. Muziek is een taal die iedereen verstaat en die borg 
staat voor een krachtige verbinding tussen mensen.

Onder de vleugels van het Muziekgebouw kunt u deze klanken 
op uw bord en qua beleving terugvinden.

Welkom bij Meneer Frits!



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

Soepen  

ZWEZERIK           € 11,75
rode port siroop, gebakken Granny Smith, knolselderij salade, grove mosterd

RUNDERCARPACCIO         € 12,50    
truffel olie, mesclun, pijnboompitten, kappertjes, tomaten tapenade,  
truffel croutons, Parmezaanse kaas
 
COQUILLE           € 12,50
bloemkool crème, pijnboompitten, gefrituurde kappertjes, peterselie  

GEROOKTE ZALM CARPACCIO        € 11,75    
verse kruiden, croutons, rucola, kappertjes, limoen

HUMMUS             € 8,50 
desembrood, olijven, cherry tomaat, peterselie, feta, kikkererwten, paprika 

GEROOKTE PAPRIKA/TOMAATSOEP        € 6,50
bosui, rode paprika

TOM KHA KAI          € 7,50 
oosterse garnituur, kip



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
KALF SUKADE          € 23,50 
paddenstoelen risotto, spinazie met knoflook kaantjes, kalfsjus, bospeen   

PARELHOEN          € 22,75
venkel puree, witlof, calvados crème fraîche, rozijnen saus

TOURNEDOS          € 28,50 
verse friet, truffelmayonaise, gepofte tomaatjes, rode port sjalot jus, haricot verts 
 
HEILBOT           € 23,50 
Champagne dressing, tagliatelle, gerookte zalm, bos ui, meiknol 

GEROOSTERDE WITTE KOOL         € 19,50 
Baba ganoush, pittenmix, bospaddenstoelen, gepofte tomaatjes

Desserts
MANGO BAVAROIS          € 8,50
mandarijn sorbet, citrus partjes, vers fruit, tuille  

CHOCOLADE MOUSE         € 8,50
koffie sabayon, vanilla-ijs, bastogne crunch  

BOERENJONGENS CRÈME BRÛLÉE        € 7,50 
vanille-ijs, gesuikerde pinda crunch  

KAASPLANK          € 13,50 
4 verschillende soorten binnen en buitenlandse kazen 
druiven, notenmix, rucola, kletsenbrood, appelstroop
  

Twee gangen

Drie gangen

€ 28,50

€ 32,50



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 

WIJNKAART
per fles

Domaine de Rimauresq Côtes de Provence Cru Classé
Sappige Franse rosé met een subtiel aroma van kruiden en fijn rood fruit. De romige 
smaak past goed bij salades met vis en olijfolie, gegrilde vis of vleesgerechten.

 Provence, Frankrijk      Grenache, Cinsault, Rolle, Syrah, Mourvèdre, Tibouren, Carignan

Domaine Merlin Cherrier Sancerre
Franse witte wijn met een aroma van grapefruit, rijp geel fruit en mineralen. De smaak is 
vol, krachtig en evenwichtig. Erg lekker bij visgerechten en rijk gevulde salades.

 Loire, Frankrijk      Sauvignon Blanc

Domaine de la Soufrandise Pouilly-Fuissé Clos Marie
Droge witte wijn uit de Franse Bourgogne, met een aroma van rijp geel fruit, boter en 
eikenhout. De volle smaak past uitstekend bij vis of fijn kalfs- of varkensvlees. Ook erg 
lekker om zo te drinken. 

 Bourgogne, Frankrijk      Chardonnay

Domaine Vincent Bouzereau Meursault 
Droge witte topwijn uit de Franse Bourgogne, met fruitige aroma’s. De volle, evenwichtige 
en sappige smaak past heel goed bij vis, wit vlees en kreeft. Ook heerlijk om zo te drinken. 

 Bourgogne, Frankrijk      Chardonnay

Monte del Frà Lena di Mezzo Amarone della Valpolicella Classico
Italiaanse rode wijn met de geur van eikenhout en gekonfijt en gedroogd fruit. De smaak 
is zacht en aromatisch. Heerlijk bij rijke en kruidige gerechten van wild of rundvlees, maar 
ook erg lekker bij oude kaas.

 Veneto, Italië      Corvina Veronese, Rondinella

Fratelli Seghesio Barolo
Toegankelijke Barolo met de geur van eikenhout, specerijen en rijp zwart fruit. De smaak 
is verfijnd, verleidelijk en met een stevige bite. Heerlijk bij stoofgerechten of gegrild vlees. 

 Piemonte, Italië      Nebbiolo

Le Clos du Caillou Châteauneuf-du-Pape Le Caillou Le Tradition
Helderrode Franse wijn met een aroma van rood fruit en nuances van laurier en gebrande 
tonen. De smaak is elegant, vol en aromatisch. Mooie wijn bij lamsvlees, vederwild of fijn
gekruide groenteschotels 

 Rhône, Frankrijk      Grenache, Mourvèdre, Syrah

Rosé

Wit

Rood

€ 29,30

€ 29,90

€ 32,50

€ 52,50

€ 40,60

€ 45,50

€ 49,70


