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!

MENEER
FRITS
Voorgerechten
LAMSBOUT IN HET GROEN
							€ 13,25
rosbief van lamsbout, pesto, gegrilde courgette, geroosterde groene
asperges, rucola, dressing met knoflook en groene kruiden,
gebruineerde amandelen
							€ 12,50
RUNDERCARPACCIO
pesto, mesclun, knoflookcroutons, pittenmix, Grana Padano,
zongedroogde tomaten, augurk, truffelmayonaise
SPIES VAN GAMBA EN SEREH
						€ 11,25
spiegel van zoete paprika, frisse salade, yoghurtdressing,
krokantje van sinaasappel en zwarte peper
PETIT FOUR VAN ZALM EN RODE BIET
					€ 11,00
crème van citroen, reductie van rode biet, dille
					€ 11,25
GEFRITUURD GEITENKAASJE
rucola, pickles van radijs, mini mais, gezouten amandelen,
basilicummayonaise

Soepen
GEROOKTE PAPRIKA/TOMAATSOEP
bosui, rode paprika

					€ 6,50

TOM KHA KAI 									€ 7,50
oosterse garnituur, kip

Vegetarisch

Allergenen:

gluten

ei

lactose

noten

schaaldieren

vis

selderij

Laat u verrassen door ons keuken team

Concertmenu

Twee gangen

€ 28,50

Concertmenu

MENEER
FRITS

Drie gangen

€ 32,50

Hoofdgerechten
IBERICO VARKENSWANGETJES 						€ 22,75
Pommes Fondant, portobello, haricots verts, Iberico ham, bieslook
TOURNEDOS
									€ 29,50
rode wijn saus, compote van sjalotten, spinazie, gepoft tomaatje, frieten
KABELJAUW
								€ 24,50
tagliatelle bolognaise van schaaldieren, Shanghai paksoi,
saus van kreeft, gefrituurde peterselie
SCHELVIS
									€ 23,50
in citroenolie gegaard, mousseline van knolselderij,
gegrilde groene asperges, tomatenantiboise
					€ 19,50
PUREE VAN ‘SPICY’ BLOEMKOOL
gekonfijte prei en zoete paprika, portobello, gebruineerde cashew,
kruidenolie, bieslook

Desserts
GEMARINEERD PEERTJE
							€ 8,50
witte chocolade parfait met Tutti Frutti, sabayon met Amaretto
BAVAROIS VAN VIJGEN
							€ 8,50
In rood fruitbouillon gegaarde rabarber, aardbeien sorbet,
siroop van rood fruit
KOFFIE MET FRIANDISES

						€ 7,50

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

Vegetarisch

Allergenen:

gluten

ei

lactose

noten

schaaldieren

vis

selderij

WIJNKAART
per fles

MENEER
FRITS
Rosé
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

€ 29,30

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

Wit
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

€ 29,90

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

€ 32,50

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

€ 52,50

Chardonnay

Rood
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

€ 45,50

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

€ 40,60

Grenache, Mourvèdre, Syrah

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

€ 49,70

