
 vegetarisch

soepen geserveerd met brood  KLEIN / GROOT 

Tomatensoep met lente ui en room                                                                               € 3,00 /  4,50

Soep van de Chef dagelijks wisselend                                                                                  € 3,50 /  5,50

Runderbouillon met prei en truffel                                                                                     € 3,50 /  5,50 

Duosoep: Runderbouillon met prei en truffel en Soep van de Chef                                    €  5,50

salades KLEIN  / GROOT

Salade mozzarella met Parmaham en zoete mosterddressing                                                € 9,25 /  11,25

Salade Caesar met Romeinse sla, kipfilet, Parmezaanse kaas, spekjes, croutons en ansjovis       € 9,50 /  11,50

Salade geitenkaas lauwwarm geserveerd met pecannoten en honing-mosterddressing     € 9,50 /  12,50

Salade carpaccio met rucola, truffelcrème, Parmezaanse kaas en pittenmix                            € 9,75 /  11,50  

Salade Meneer Frits met diverse vissoorten, rode ui, ei, pittenmix en pepercrème                € 10,50 /  13,50      



broodjes
Geitenkaas op bruin brood                                                                                                   € 7,50
met pecannoten en honing 

Broodje gezond                                                                                                                         € 8,25
met boerenachterham, kaas, ei, komkommer, tomaat en gemengde sla op bruin brood

Broodje Meneer Frits                                                                                                              € 8,50
met gerookte zalm, rode ui, ei en pepercrème op wit brood

Focaccia carpaccio                                                                                                                    € 8,75
met rucola, Parmezaanse kaas, zontomaat, truffelmayonaise en pittenmix

Wit broodje lauw warme mozzarella                                                                                   € 8,50
met Parmaham en zoete mosterddressing

Clubsandwich Meneer Frits                                                                                                    € 8,75
Italiaanse bol met kip, bacon, komkommer, ei, tomaat en truffelmayonaise  

Clubsandwich  zalm                                                                                                                  € 9,25
Italiaanse bol met gerookte zalm, bacon, tomaat, ei, komkommer en pepercrème

 vegetarisch



 vegetarisch

warme gerechten
12 uurtje met een kleine tomatensoep, kroket, gebakken ei, ham, kaas en 2 sneetjes brood               € 9.75

Wit broodje hete kip met wokgroenten                                                                                     €  7,50

Twee vegetarische kroketten op brood met pepercrème                                                                              € 8,00

Twee Bourgondische kroketten op brood met mosterdcrème                                                   € 9,50

Gebakken champignons met paprika, sjalot en knoflook in roomsaus                                     €  8,25

Gamba’s in knoflookolie met brood                                                                                      € 8,50

Pulled pork met barbecuesaus op bruin brood                                                                                € 8,75

Hamburger Meneer Frits met augurk, ketchup, rode ui, tomaat, sla, bacon,                               € 14,50
  truffelkaas en verse friet

Gebakken gamba’s met pasta aglio olio                                                                                        € 16,50

Biefstuk met verse friet en salade                                                                                                   € 17,50



eiergerechten  van Eierboerderij Lekker'nei uit Oirschot

Uitsmijter van drie eieren met boerenachterham en kaas                                                                 € 7,25

Uitsmijter Meneer Frits 3 eieren met rode ui, Parmaham en oude kaas                                       € 9,50

Roerei met gerookte zalm en truffel                                                                                                € 8,50

Panne frittata gevuld met geitenkaas, zontomaat, rucola en pittenmix                                     € 8,50

 vegetarisch

tosti’s
Tosti met boerenachterham en kaas met ketchup                                                                              € 4,00

Tosti brie met tomatentapenade                                                                                              € 4,50

Tosti Meneer Frits met gerookte kip, Gruyere en tomaat                                                              € 6,50


