
(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 

Griekse mosselen (G) 7,75 
Olijven | witte wijn | feta | peterselie | knoflook  

Quiche Lorraine 6,50 
 Ui | spek | aioli  

Mezze (voor 2 personen)     8,25 p.p. 
Gehaktballetjes | scampi | grissini | guacamole | hummus | komkommerdip  

 

HOOFDGERECHTEN  

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

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

Sliptong (kan G) 19,50 
Haricots verts | zeekraal | boerenfrites | ravigottesaus 

Zeepotje 19,95 
Zeekraal | wortel | tagliatelle | lemon-pepper | witte wijnsaus 

Biefpuntjes uit Sevilla (G) 18,50 
Ratatouille | patatas bravas | knoflook | Sud’n Sol-boter 

Mediterraanse runderburger 17,95 
Rode uicompote | tomaat | bacon | feta | boerenfrites | tzatzikisaus 

Boeuf Bourguignon 19,25 
Champignons | rucolastampotje | zilveruitjes | paprika | spek  
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GROENE GERECHTEN  
VEGETARISCH /  VEGANISTISCH  

SOEP  

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

VOORGERECHTEN  

Groenteterrine (V) 7,95 
Rucola | mozzarella | hummus   

Gevuld polenta bakje (VV)                                                                            8.75        
Spinazie | vegan kaas | paprikacoulis   

Bruschetta (VV)                                                                                                6,75 
Gebakken paddenstoelen | citroen | kerriehummus | avocadomousse 

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

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

HOOFDGERECHTEN  

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

Salade van het seizoen (VV)(G) 14,95 
Appel | cranberries | cheddar(VV) | gesuikerde pecannoten | frambozenvinaigrette 

Buideltje in het groen (VV) 17,50 
Tuinboontjes | courgette | groene asperges | paprika | velderwtensaus  

Portobello (V) 17,75 
Spinazie | brie | walnoot | pestocouscous 

Moussaka (VV)(G) 15,50 
Paprika | aubergine | zoete aardappel | rucolapesto 

Quinoa-kikkererwten taartje (VV)                                                            16,50 
Courgette | chioggiabiet | groene asperges | puntpaprikacoulis 

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  

Bisque   8,95 
Gamba | zalm | crème fraîche 

 

VOORGERECHTEN  

Scampi (G) 11,95 
Bleekselderij | Granny Smith | kervel | mierikswortelsaus 

Coquilles 12,95 
Zeekraal | bacon | avocado crème | saffraansaus 

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

Kalfswang (G) 13,50 
Champignons | venkelrisotto | bosui 

Vitello Tonnato (kan G) 11,50 
Courgette | appelkappertjes | croûte | tonijnmayonaise 

  

HOOFDGERECHTEN  

Zalmfilet (G) 22,50 
Wortel | Pomme Anna | greenpeez | Hollandaise citrussaus  

Dorade (indien voorradig, bereiding 20 min.) (kan G) 21,95 
Seizoensgroenten | roseval | rozemarijn | tijm 

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

Entrecôte 21,50 
Puntpaprika | caponata | roodlof | aardappelmuffin | rode wijnsaus 

Lamsstoof 19,95 
Tomaat | ratatouille | kikkererwt | roseval | Ras el hanout  

Duo van Lam 22,50 
Lamsbiefstuk | lamsrack | groene asperge | parelcouscous | geitenkaassaus 

Vleesproeverij 20,50 
Diverse warme en koude bereidingen van vlees | groentegarnituur | patatas bravas 
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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)(kan VV) 3,00 
Groene kruiden | kaas 

Salade ham met meloen (G) 4,50 

HOOFDGERECHTEN  

Hamburger 9,50 
Salade | tomaat | komkommer | boerenfrites 

Pasta scampi 9,50 
Seizoensgroenten | kaas | tomatensaus  

Quinoa-kikkererwten taartje (VV)                                                              9,95 
Courgette | chioggiabiet | groene asperges | puntpaprikacoulis 

Huisgemaakte vissticks  8,50 
Salade | boerenfrites  

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 
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NAGERECHTEN  

 
 

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

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

Tiramisu 7,95 
Café Marakesh likeur 

Tarteletta Frogatta Cioccolato 7,75 
Yoghurt-bosvruchtenijs | aardbei | witte chocolade | mangocoulis 

Crème brûlée (kan G) 8,50 
Honingijs | granola 

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 

Perentaartje (VV) 8,25 
Pecannotenijs | rijstblad 

Frambozen-ijstaartje (VV) 8,75 
Kokosballetjes | chocolade | dadels | noten  

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 
 
 


