
MENEER 
FRITS 

KOUD

WARM

ANTIPASTI             €7,00
Parmaham, olijven, spianata romana, manchego, 
rucola, brood 

BOSPADDENSTOELEN            €7,00 
Rode ui, knoflook, tijm, focaccia

RODE MUL             €8,00
Zoete aardappelcrème, pesto-olie, cress mix 

RODE BIET             €7,00 
Sinaasappel, avocadocrème, hazelnoot, shiso green

CARPACCIO             €8,00 
Truffelmayonaise, rucola, pittenmix, Parmezaanse kaas, 
augurk, zongedroogde tomaten

KABELJAUW          €13,50
Pestokorst, spinazie, wittewijnsaus, gekonfijte aardappelen 

PASTA AGLIO E OLIO         €11,50 
Knoflookgamba’s, rucola

GEGRILDE BAVETTE STEAK (100 gr.)       €13,50 
Chimichurri, gebrande limoen, roseval aardappel,  
groene asperge

HAMBURGER               €11,50 
Augurk, little gem, tomatenketchup, gefrituurde ui, 
cheddar kaas

PASTA CARBONARA               €11,50 
Spekjes, knoflook, room, Parmezaanse kaas, rucola 

PORTOBELLO                 €11,50 
Walnoten, zongedroogde tomaten, rucola, risotto, 
balsamicosiroop

NAANBROOD              €4,00
Kaas, aioli 

BROOD               €4,00
3 verschillende smeersels 

TOMATENSOEP                     €5,00
Brood, boter 

DAGSOEP                       €5,50 
Brood, boter

SUPPLEMENTEN

BROOD EN SOEP

VERSE FRIET            €3,50
GEMENGDE SALADE                    €3,50
SEIZOENSGROENTE                    €3,50
SPAGHETTI                   €3,50
Aglio e olio

DESSERTS

LAVACAKE             €6,00
Gezoet karamelijs, slagroom, crumble 

AARDBEIEN CHEESECAKE            €6,00 
Gemarineerde aardbeien, aardbeiensorbetijs

KOFFIE COMPLEET           €6,00
Friandises met een koffie of thee naar keuze 

KAASPLANKJE             €7,50 
Variatie van luxe kazen

Vegetarisch Vegan

Zomerkaart
Te bestellen vanaf 17:00

Alle gerechtjes hebben 
formaat voorgerecht



MENEER 
FRITS 

GEMARINEERDE OLIJVEN     €3,50

MANDJE BROOD              €5,50
Met diverse smeersels

BRUSCHETTA’S            €6,00
3 stuks, met tomatensalsa (tot 21:30u te bestellen)

OUDE KAAS               €5,50
Met augurkjes en mosterd

OUDE KAAS EN PARMAHAM             €7,50
Met augurkjes en mosterd

BITTERBALLEN               €7,00
12 stuks, met mosterd 

GROENTE BITTERBALLEN    €8,00  
8 stuks, met mosterd       

BITTERGARNITUUR             €8,50
12 stuks, met mayonaise  
en chilisaus 

SPICY CHICKEN WINGS          €7,00
8 stuks, met chili saus

NACHO’S            €8,50
Met kaas, crème fraîche, tomatensalsa, 
guacamole en jalapenos 

NACHO’S KIP         €11,00
Met kaas, crème fraîche, tomatensalsa,  
guacamole en jalapenos  
 

Vegetarisch Vegan

BORRELPLANK            €18,50
Variatie aan kaas, ham, olijven, bittergarnituur 
en nacho’s. (tot 21:30u te bestellen)

Borrel & bite 

WIJNPROEVERIJ MENEER FRITS         €11,50 P.P.
4 verschillende proefwijnen inclusief borrelbites 
Keuze uit wit, rood of mix

De gehele dag te bestellen


