
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 
Truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, mesclun, pittenmix, kappertjes, 
zongedroogde tomaat 

COPPA DI PARMA   
Salade van gekonfijte roseval aardappel, vinaigrette van bosui en truffel, 
gepocheerd kwarteleitje 

BUFFELMOZZARELLA  
Mousse van zongedroogde tomaat, basilicumcress, kaantjes van paarse 
aardappels 

ROSBIEF VAN TONIJN   
Citrusolie, kruidensla, Focaccia krokantje met rouille-mayonaise, zoetzure radijs
 

€ 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,-

RUNDERBAVETTE
Seizoensgroenten, roze peper jus, verse friet van Pieperz 
Wijnsuggestie: Shiraz, Trentham Estate, Australië

HAMBURGER  
Kempenlander burger, brioche, little gem, augurk, tomaat, uiencompote, bacon, 
friet van Pieperz 
Biersuggestie: van Moll Toewijding van de wisseltap

GEBAKKEN DORADE   
Saus van kaffirblad, crème van pastinaak, paksoi, Hollandse garnalen, peterselie
Wijnsuggestie: Pinot Grigio, Monte del Frà, Italië

POLENTA  
Roerbakmix van groene asperges, sugarsnaps, venkel en shiitake, vinaigrette van  
soja en gember, sesamzaad
Wijnsuggestie: Pinot Noir, La Cour des Dames, Frankrijk

PARELHOEN SUPRÈME   
Saus van calvados en crème fraîche, knolraap, puree van zoete aardappel, bimi
Wijnsuggestie: Montepulciano d’Abruzzo, Tentua Giuliano, Italië

VERSE FRIET VAN PIEPERZ
met mayonaise

GEMENGDE SALADE 

WARME GROENTE 

Desserts €7,-

SALADE CITRUSVRUCHTEN
Sabayon van Amaretto, mandarijn sorbet, krokante citruszeste
Suggestie: Moscatel, Alvear, Spanje

HEMELSE MODDER
Rood fruit, coulis van bramen, amandelkletskopjes
Suggestie: Pedro Ximénez, Alvear Montilla-Moriles, Spanje

KAASPLANK (+ €3,-)
Variatie van verschillende luxe kazen
Suggestie: Port Ferreira Tawny

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


