MENEER
FRITS
LUNCH
CLUB ZALM € 12
vloerbrood, langzaam gegaard
buikspek, avocadocrème,
ranchmayonaise, komkommer, kropsla,
tomaat, gekookt ei

Tosti’s
HAM/KAAS € 4,25
tomatenketchup
MENEER FRITS € 7,50
serranoham, tomaat, oude kaas,
pesto, tomatenketchup
BRABANTS WORSTENBROODJE € 3,25
curry

Broodjes
BLT SANDWICH € 9,50
vloerbrood, kropsla, tomaten,
langzaam gegaard buikspek,
avocado, gerookte amandelen,
pittige cocktailsaus

Vegetarisch

CLUB KIP € 10,75
vloerbrood, gemarineerde tomaat,
langzaam gegaard buikspek,
avocadocrème, ranch mayonaise,
komkommer, kropsla, gekookt ei
CLUB VEGA € 9,50
vloerbrood, gemarineerde tomaat,
avocadocrème, roomkaas,
komkommer, kropsla, gekookt ei,
gerookte amandelen
CARPACCIO € 11
pesto, witte truffelmayonaise,
gefrituurde kappertjes, mesclun,
zongedroogde tomaatjes, parmezaan,
pittenmix, olijfringen
GEZOND € 8,75
parmaham, oude kaas, vijgen,
kropsla, olijfolie, pistache, balsamico,
tomaat, komkommer
KRABSALADE € 9
komkommer, tomaat, sla,
gezoete mosterd dressing

Kleine portie

Grote portie

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Heeft u een allergie? Meld het ons, dan denken we graag met u mee.
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Kroketten
RUNDVLEESKROKET € 9,75
vloerbrood, mosterd
GROENTENKROKET € 8
vloerbrood, mosterd

Warme broodjes

GARNALENKROKET € 10,75
vloerbrood, citroenmayonaise

BROODJE MENEER FRITS € 9
gebakken paddenstoelen, balsamicosiroop, vloerbrood, rucola, parmezaan
knoflook, tijm, olijfolie

Eitjes

OOSTERSE KIP € 9
atjar, gefrituurde ui, komkommer,
gemarineerde tomaat
HAMBURGER (grain fed burger) € 16
briochebrood, kropsla, tomaat,
gemarineerde rode ui, trappistenkaas,
barbecuesaus
12-UURTJE VLEES € 10,50
vloerbrood, ham/kaas, runderkroket,
tomatensoep, ei
12-UURTJE VIS € 11,50
vloerbrood, zalm, garnalenkroket,
tomatensoep, ei

Vegetarisch

UITSMIJTER HAM/KAAS € 8,75
bruin en wit brood
BOEREN OMELET € 9,75
vloerbrood, paddenstoelen,
verse groenten, trappistenkaas

Soepen
TOMATENSOEP € 4,25
basilicumolie, geserveerd met brood
DAGSOEP € 5,50
geserveerd met brood

Kleine portie

Grote portie

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.
Heeft u een allergie? Meld het ons, dan denken we graag met u mee.
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Salades
OOSTERSE KIP € 10
€ 13
atjar, gefrituurde ui, komkommer,
gemarineerde tomaat

GEITENKAAS € 10
€ 12
pecan noten, uiencompote,
kerriemayonaise, gemarineerde tomaat

VIS € 10
€ 14
diverse soorten vis, gemarineerde
tomaat, olijven, komkommer, pittenmix
croutons, citroenmayonaise

GEROOKTE ZALM € 11
€ 14
roomkaas, avocado creme, gerookte
amandelen, gezoete mosterddressing

CARPACCIO € 10,75
witte truffelmayonaise, gefrituurde
kappertjes, mesclun, zongedroogde
tomaatjes, parmezaan, pittenmix,
olijven

Vegetarisch

Kleine portie

Grote portie

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

