
(V)  Vegetarisch  |  (VV) Veganistisch  |  (G) Glutenvrij 

Wanneer u vooraf met onze bediening uw dieetwensen bespreekt, 
kunnen we de mogelijkheden voor u bekijken. 

BRASSERIEGERECHTEN  

 

SOEP  

Soep van de dag  Dagprijs 
Vraag de bediening 

  

VOORGERECHTEN  

Bonbon van huisgemarineerde zalm (G) 8,95 
Kruidenroomkaas | limoenmayonaise 

Catalaanse mosselen 7,25 
Crostinikruim | pimenton | komijn | knoflook 

Quiche Lorraine 6,50 
Spek | ui | aioli  

Venetiaans tapasschotel (voor 2 personen) 6,25 p.p. 
Cichetti | olijven | zongedroogde tomaatjes 

 

HOOFDGERECHTEN  

Salade Niçoise (G) 13,95 
Tonijnsalade | olijven | bonen | tomaat | rode ui | ansjovis | ei 

Salade carpaccio (G) 16,95 
Pesto | Parmezaanse kaas | pijnboompitten 

Sliptong à la meunière (kan G) 19,50 
Haricot verts | zeekraal | boerenfrites | botersaus 

Duo van pasta 17,95 
Frutti di mare | zwaardvisravioli | broccoli | pomodorisaus 

Boerenbiefpuntjes (G) 18,50 
Spek | champignon | koolsalade | patatas bravas | truffelboter 

Runderburger 17,95 
Kaas | tomaat | augurk | paddenstoelen | boerenfrites | pestomayonaise 

Kipstoof van het seizoen 18,50 
Kastanjechampignons | pompoen | roseval | ratatouille | room 



(V)  Vegetarisch  |  (VV) Veganistisch  |  (G) Glutenvrij 

Wanneer u vooraf met onze bediening uw dieetwensen bespreekt, 
kunnen we de mogelijkheden voor u bekijken. 

GROENE GERECHTEN 
VEGETARISCH /  VEGANISTISCH  

SOEP  

Grove Italiaanse tomatensoep (V)(G) (kanVV) 5,95 
Groene kruiden | kaas 

VOORGERECHTEN  

Carpaccio van biet (VV) 7,95 
Chioggia biet | gele biet | tofu | hazelnoten  

Pasteitje (V)                                                                                                      9,25        
Paddenstoelen | pompoen | truffelroom 

Bruschetta (VV)                                                                                                6,75 
Avocadomousse | citroen | kerriehumus | gebakken paddenstoelen 

Geitenkaasloempia (V) 8,75 
Vijgencompote | Aceto Balsamico | walnoten 

MeesterS nacho’s (V)(G) 8,50 
Guacamole | tomaten-paprikasalsa | crème fraîche | kaas  

HOOFDGERECHTEN  

Salade lauwwarme geitenkaas op toast (V)  16,95 
Quorn | walnoot | tomaten-honingdressing 

Salade van het seizoen (VV)(G) 14,95 
Rode biet | rucola | stoofpeer | notenmelange | tofu 

Groentequiche (V) 17,50 
Spinazie | paprika-tomatensaus | aubergine | courgette  

Courgettelasagne (VV) 14,50 
Kerriehumus | zeekraal | quorn | paprika | mais | aubergine | tomaat 

Gevulde aubergine (VV)(G) 15,50 
Tomaat | paprikahumus | courgette | biet | vegan kaas | avocadocoulis  

Pasta van het seizoen (VV)                                                                          16,75 
Paddenstoelen | vegan kaas | soja-eekhoorntjesbrood | tomaatjes | salsa verde 

Veganistische proeverij (VV) 19,50 
Diverse koude en warme veganistische gerechten van de kaart 

Vegetarische proeverij (V) 19,50 
Diverse koude en warme vegetarische gerechten van de kaart 



(V)  Vegetarisch  |  (VV) Veganistisch  |  (G) Glutenvrij 

Wanneer u vooraf met onze bediening uw dieetwensen bespreekt, 
kunnen we de mogelijkheden voor u bekijken. 

RESTAURANTGERECHTEN  

 

SOEP  

Wildbouillon (G)  7,50 
Knolselderij | oesterzwam | bosui 

 

VOORGERECHTEN  

Ceviche van makreel en gegrilde sardine (G) 11,50 
Rode ui | pompoen | crème fraîche | kruidenolie 

Coquilles (G) 12,95 
Aardpeermousseline | rode portstroop | gele biet 

Rundercarpaccio (G) 11,50  
Rucola | Parmezaanse kaas | pittenmelange | truffelmayonaise 

Wildpaté 10,95 
Pastinaakcrème | stoofpeer | Cumberlandsaus 

Vitello Tonnato (kan G) 11,50 
Tonijnmayonaise | courgette | appelkappertjes | croûte 

  

HOOFDGERECHTEN  

Zalmfilet (kan G) 22,50 
Kruidenkorst | rode biet | Pommes Anna | romanesco | mosterdsaus 

Dorade (indien voorradig, bereiding 20 min.) (G) 21,95 
Venkel | prei | oerwortel | rosevalaardappel | aioli 

Visproeverij 20,50 
Diverse warme en koude bereidingen van vis | groentegarnituur | couscous 

Entrecôte 21,50 
Tomaat | groene asperge | aardappelkrokant | sjalottensaus 

Wildstoof 19,50 
Kruidkoek | spruitjes | champignons | Jägermeister | aardappelkroketjes 

Hertenbiefstuk 23,50 
rode kool | rozijnen | granny smith | rösti | chocolade-wildsaus 

Vleesproeverij 20,50 
Diverse warme en koude bereidingen van vlees | groentegarnituur | patatas bravas 



(V)  Vegetarisch  |  (VV) Veganistisch  |  (G) Glutenvrij 

Wanneer u vooraf met onze bediening uw dieetwensen bespreekt, 
kunnen we de mogelijkheden voor u bekijken. 

MEESTERS  SAMEN DELEN  

 

MeesterS Tafel 2 gangen in 1 | vanaf 2 personen 23,95 pp 
Combinatie van warme en koude gerechten.  
In één keer geserveerd op onze bekende MeesterS Tafel 
 

Tabla de Familia 3 gangen | vanaf 4 personen 36,95 pp 
Mediterraans tafelen  
Verrassend samen delen. Enkel per tafel te bestellen 

 
 

KINDERGERECHTEN 

VOORGERECHTEN  

Tomatensoep (V)(G)  3,00 
Groene kruiden | kaas 

Salade ham met meloen (G) 4,50 

HOOFDGERECHTEN  

Hamburger 9,50 
Salade | tomaat | komkommer | boerenfrites 

Pasta scampi 9,50 
Tomatensaus | kaas 

Pasta van het seizoen (VV) 8,50 
Paddenstoelen | vegan kaas | soja-eekhoorntjesbrood | tomaatjes | salsa verde 

Huisgemaakte vissticks  8,50 
Boerenfriet | koolsalade 

NAGERECHTEN  

Vanille-ijs (G) 4,50 
Vers fruit 

 

KRIJTBORDEN  

Wij nodigen u uit om u te laten verrassen door de wisselende Meesterlijke gerechten, 
geïnspireerd op de mediterrane keuken.  

U kunt kiezen uit: 

Vegetarisch Vis Vlees 



(V)  Vegetarisch  |  (VV) Veganistisch  |  (G) Glutenvrij 

Wanneer u vooraf met onze bediening uw dieetwensen bespreekt, 
kunnen we de mogelijkheden voor u bekijken. 

 
NAGERECHTEN 

Dame Blanche (kan G) 7,50 
Vanille-ijs | warme chocoladesaus | notencrumble | slagroom 

Affogato (G) 6,95 
Vanille-ijs | espresso | chocoboontjes 

Apfelstrudel 6,95 
Vanillesaus | slagroom 

Croustade perentaartje (bereidingstijd 10 minuten) (kanVV) 7,95 
Kaneelijs | gezouten karamelsaus | amandelspijs 

Crème brûlée  8,50 
Warme kersen 

Kaasplateau (G) 13,95 
4 soorten kaas | honing | vijgenrol 

MeesterS koffie of thee 9,50 
Friandises 

Coupe MeesterS (VV) (G) 8,50 
Sorbetijs | vers fruit 

Cappuccino-ijs (VV) 7,50 
Amandelen | rijstmelkschuim 

Chocolade-avocado mousse (VV) 7,95 
Kokoscrème  

Pure chocolademousse (G) 7,95 
Mandarijn | granaatappel 

HUISGEMAAKT GEBAK  

Appeltaart 4,00 

Cheesecake 4,25 

Triple chocolate mousse taart (G) 4,50 

Arretjescake 2,50 

Limoncello tiramisu-gebakje 2,95 

Meringue (G) 2,50 
 
 


