
 

 

ZOET 

HUI SGEMAAKT  GEBAK  

Appeltaart 4,00 

Cheesecake 4,25 

Triple chocolate mousse taart (G) 4,50 

Arretjescake 2,50 

Limoncello tiramisu-gebakje  2,95 

Merengue (G) 2,50 

 

AN D ER S D AN  GEBAK  

Fruitsalade   3,50 

Yoghurt met granola 4,95 

Tipje chocoladesnoepjes 2,75 

MeesterS koffie of thee 8,50 

 

DR AN KSUGGESTI ES  

Koffie met siroop 
Caramel, hazelnoot, witte chocolade of vanille 

IJskoffie 
Koffie | vanilleijs 

Thee van “Fleur de Café” 
Vraag de speciale Fleur de Café theekaart aan de bediening 

Verse thee 
Verse munt of verse gember 

Smoothie 
Bosvruchten of mango  

Flesje sap 
Appel, appel-peer, tomaten of druiven 

Grote ranja 
Grenadine, sinaasappel, citroen of Reine Claude 

 

Nog meer in onze drankenkaart! 



 

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

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

BROOD 

SN EE LAN D BR OOD  WIT  MET  BOT ER *   1  SN EE  2  SN EEËN   

Eier-truffelsalade (V) 4,00  7,25 

Jonge kaas (V)  3,75  6,75 

Geitenkaas 5,75  10,75 
Spek | honing 

Tonijnsalade  4,95  8,25 
Kappertjes | rode ui 

Gemarineerde zalm  6,20  11,20 
Guacamole 

Groentekroketten  5,25  8,95 
Mosterd 

Garnalenkroketten  7,75  14,75 
Holtkamp | mosterdsaus 

MeesterS kroketten  4,70  8,00 
Mosterd 

MeesterS gehaktballen  5,20  9,75 
Mosterd 

Carpaccio  5,70  10,20 
Kaas | pesto | pijnboompitten 

*Indien ander brood (bruin, glutenvrij, enz) gewenst: 1 snee +€ 0,50. 2 sneeën of een broodje: +€1,- 
 

AN D ER  SOORT  BR OOD  

Italiaanse bol (kan V)  9,75 
Roomkaas | tomaat | komkommer | gebrande uitjes |  
gekookt ei | spek | kruidendressing 

Waldkorn (V)  9,20 
Brie | zongedroogde tomaatjes 

Panini Serranoham 8,75 
Mozzarella | tomaat 
  



 

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

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

BROOD 

U I T  D E GRI LL  

Toast (V) 4,75 
Roerei 

Tosti traditioneel 4,20 
Ham | kaas | MeesterSsaus 

 

TOSTI  LAN DBR OOD  WIT *  U IT  D E OV EN  

Gegrilde groenten (VV)  6,75 
Tomatentapenade 

Mozzarella (V)  7,20 
Tomaat | rucola | pesto 

*Indien ander brood (bruin, glutenvrij, enz) gewenst: 1 snee +€ 0,50. 2 sneeën of een broodje: +€1,- 

E I ER GER ECHT EN  

Uitsmijter 8,20 
Ham en/of kaas en/of gerookt spek 

Uitsmijter MeesterS 9,50 
Ui | paprika | champignon | spek 

Uitsmijter carpaccio  11,75 
Kaas | pesto | pijnboompitten 

Italiaanse omelet 10,75 
Zalm | tomaat | mozzarella | bosui | pesto 

COMBO  

MeesterS combi  8,20 
Tomatensoepje | snee meergranen met kroket | mosterd 

Veganistische combi (VV) 8,20 
Tomatensoepje | snee meergranen met humus en gegrilde groenten  

Vegetarische combi (V) 8,95 
Tomatensoepje | snee meergranen met groentekroket | mosterd 

MeesterS Tafel lunch vanaf 2 personen  13,25 p.p. 
Stuk brood | divers beleg | roerei | soep | verse jus d’orange 



 

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

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

ANDERS DAN BROOD  

SOEP  

Grove Italiaanse tomatensoep (V)(G)  5,95 
Kaas | verse kruiden 

Aspergesoep (kan V)                                                                                       5,95 
Met of zonder ham 

 

OOK MEEST ERS 

Quiche Lorraine   7,50 
Spek | ui | aioli 

Carpaccio caprese (V)(G)  8,50 
Trostomaat | buffelmozzarella | rucola | pesto 

Bruschetta (VV)  6,50 
Avocadomousse | citroen | kerrie-humus | gebakken paddenstoelen 

 

SALAD ES  

Lauwwarme geitenkaas op toast (V)  13,95  16,95 
Quorn | gekarameliseerde walnoten | tomaten-honingdressing 

Niçoise (G) 10,95  13,95 
Tonijnsalade | olijven | bonen | tomaat | rode ui | ansjovis | ei 

Carpaccio (G) 13,95  16,95 
Pijnboompitten | Parmezaanse kaas | pesto 

Van het seizoen (VV) (G) 11,95  14,95 
Appel | cranberries | cheddar(VV) | gesuikerde pecannoten |                      
frambozenvinaigrette 

 
 



 

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

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

MENU 

 

KRI JT BORD EN  

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

U kunt kiezen uit: 

Vegetarisch Vis Vlees 
 
 

KRI JTBORD EN  

Vegetarische asperges (V)  21,95 
Groene en witte asperges | rucola | paddenstoelenravioli | truffel-roomsaus 

Asperges met vis 23,95 
Witte asperges | gebakken zalm | tagliatelle | hollandaise saus 

Asperges met vlees (G) 22,50 
Witte asperges | beenham | gekookt ei | krieltjes | geclarifieerde boter 

  



 

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

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

HARTIGE HAPJES  

 

Borrelnootjes 2,25 

Brood (V) 6,50 
Kruidenboter | tomatentapenade 

MeesterS bitterballen 6,25 
8 stuks | mosterd 

Kaassouffleetjes (V) 4,95 
8 stuks | mosterd 

Frikandelletjes 4,50 
8 stuks | curry 

Hollandse kaasblokjes (V)(G) 5,95 
8 stuks 

Kaasplateau (V) 13,95 
4 verschillende kazen | aceto balsamico | noten 

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

Calamaris 7,50 
10 stuks | pestomayonaise 

Gefrituurde gambastaartjes 6,50 
8 stuks | sweet chillisaus 

Hollands bittergarnituur 12,50 
20 stuks | bitterballen | kaassouffleetjes | gambastaartjes | frikandelletjes 

Vegetarisch bittergarnituur (V) 7,95 
8 stuks | bietenballen | kaassticks | kaassoufleetjes |  
groenteloempiaatjes | sweet chilisaus 

MeesterS plateau 15,50 
Olijven | fuet | feta | Fourme d’Ambert | rauwe ham | tonijnsalade | 
tapenade | crostini | calamaris | gambastaartjes 

Crostini’s 8,00 
Tomatentapenade | salsa verde | tonijnsalade 


