
Een goed begin…
Olijven (v) € 4,75

Zoete olijven in huisgemaakte marinade

Aardappelchips (v) € 5,00
Vers gebakken aardappelchips geserveerd met 

aïoli en paprika-jalapeñomayonaise

Nacho’s (v) € 5,50
Warm uit de oven met kaas, ui, crème fraîche, 

chilisaus en paprika-jalapeñomayonaise

Broodplankje (v) € 5,75
Vers afgebakken brood geserveerd met 

kruidenboter, paprika-jalapeñomayonaise 
en aioli

**********

Soepen
Thaise kip € 5,75

Met citroengras en rode peper

Tomaat (v) € 5,75
Met een vleugje room

Alle soepen worden geserveerd met brood

Voorgerechten
Rundercarpaccio € 11,00

Geserveerd met truffelmayonaise, Parmezaanse 
kaas en pijnboompitjes

Ga voor de XL variant, dan snijden we 200 gram 
voor u! € 17,50

Champignons in bierbeslag (v) € 8,50
Geserveerd met paprika-jalapeñomayonaise en 

aïoli

Kippenvleugels € 8,95
Licht pittige huisgemarineerde kippenvleugels, 

geserveerd met paprika-jalapeñomayonaise

Pannetje gamba’s € 9,95
Gamba’s in huisgemaakte curry met kokos

Gerookte zalm € 9,50
De lekkerste gerookte zalm met 

mierikswortelmayonaise

Heer & Meester plank XL € 18,50 
(voor 2 personen)

Laat u verrassen door een mix van gerechtjes en 
lekkernijen

 

EEeenn  ggooeedd  bbeeggiinn……      
 

OOlliijjvveenn  €€  44,,7755 
Zoete olijven in huisgemaakte marinade 

 
AAaarrddaappppeellcchhiippss  €€  55  

Vers gebakken aardappelchips geserveerd met 
aïoli en  

paprika-jalapeño mayonaise  

  
NNaacchhoo’’ss  €€  55,,55 

Warm uit de oven met kaas, ui, crème fraîche, 
chilisaus en  

paprika-jalapeño mayonaise 
  

BBrrooooddppllaannkkjjee  €€  55,,7755  
Vers afgebakken brood geserveerd met 

kruidenboter, paprika-jalapeño mayonaise en 
aïoli 

 

********************    

SSooeeppeenn  
 

TThhaaiissee  kkiippppeennssooeepp  €€  55,,7755  Met citroengras en rode peper 
 

TToommaatteennssooeepp  ((vv)) €€  55,,7755   
 Met een vleugje room 

 

  
AAllllee  ssooeeppeenn  wwoorrddeenn  ggeesseerrvveeeerrdd  mmeett  bbrroooodd 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

VVoooorrggeerreecchhtteenn  
  

RRuunnddeerrccaarrppaacccciioo    €€  1111,,0000 
Geserveerd met truffelmayonaise, 

Parmezaanse kaas  
en pijnboompitjes 

Ga voor de XL variant, dan snijden we 200 gram 
voor u!  € 17,50  

 
CChhaammppiiggnnoonnss  iinn  bbiieerrbbeessllaagg  ((vv))  €€  88,,5500  
Geserveerd met paprika-jalapeño mayonaise 

en aïoli 
  

KKiippppeennvvlleeuuggeellss  €€  88,,9955  
Licht pittige huisgemarineerde kippenvleugels, 

geserveerd met paprika-jalapeño mayonaise 
 

PPaannnneettjjee  ggaammbbaa’’ss  €€  99,,9955   
Gamba’s in  huisgemaakte curry met kokos 

  
GGeerrooookkttee  zzaallmm  €€  99,,5500  

De lekkerste gerookte zalm met 
mierikswortelmayonaise   

  
HHeeeerr  &&  MMeeeesstteerr  ppllaannkk  XXLL  €€  1188,,5500   

((vvoooorr  22  ppeerrssoonneenn)) 
Laat u verrassen door een mix van gerechtjes 

en lekkernijen 

  

 
carpaccio xl 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

carpaccio xl



 

HHooooffddggeerreecchhtteenn  
VVlleeeess  

Alle hoofdgerechten worden geserveerd 
met friet en diverse groenten 

(m.u.v. sushi) 

KKiippssaattéé  €€  1166,,5500  
Gemarineerde malse kippendijen met 

huisgemaakte satésaus 
  

RRuunnddeerrhhaammbbuurrggeerr  €€  1177,,5500 
Op een luxe bol met pulled chicken, bacon, 

kaas, rode uiencompote en een paprika-
jalapeño mayonaise  

  
VVaarrkkeennsshhaaaassmmeeddaaiilllliioonnss  vvaann  ddee  

hhoouuttsskkoooollggrriillll  €€  1188,,5500 
Omwikkeld met spek, geserveerd met een 

saus naar keuze 
  

LLaaddyy  sstteeaakk    115500  ggrraamm  vvaann  ddee  
hhoouuttsskkoooollggrriillll  €€  1199,,5500 

Tournedos, ook wel ossenhaas genoemd, 
geserveerd met truffeljus of een saus naar 

keuze 
  

““HHeeeerr  eenn  MMeeeesstteerr””  sstteeaakk  vvaann  ddee  
hhoouuttsskkoooollggrriillll  €€  2244,,9955 

Malse steak van de bavette, 
geserveerd met een saus naar keuze 

  
MMeeeesstteerrlliijjkkee  TToouurrnneeddooss  225500  ggrraamm  

vvaann  ddee  hhoouuttsskkoooollggrriillll  €€  2288,,5500  
Tournedos, ook wel ossenhaas genoemd, 

geserveerd met truffeljus of een saus naar 
keuze 

 
SSaauuzzeenn  

Peperroomsaus, gorgonzolasaus, 
champignonsaus en truffeljus 

 
BBiijjggeerreecchhtt::  

WWiilltt  uu  lliieevveerr  zzooeettee  aaaarrddaappppeellffrriieett  bbiijj  uuww  
hhooooffddggeerreecchhtt??  DDaatt  kkaann!!  

WWiijj  vvrraaggeenn  hhiieerrvvoooorr  eeeenn  mmeeeerrpprriijjss  vvaann  
  €€  11,,5500  

  

 

 

VViiss  
  

KKaabbeelljjaauuww  €€  1188,,5500  
Geserveerd met gerookt knoflookschuim en 

hazelnootolie 
 

ZZaallmm  €€  1188,,5500  
Gebakken zalm met een marinade van teriyaki 

 

VVeeggeettaarriisscchh  
  

TTrruuffffeellppaassttaa  €€  1155,,5500 
Pasta geserveerd in een saus van groene asperges 

en Parmezaanse kaas  
  

GGeeiitteennkkaaaass  iinn  bbllaaddeerrddeeeegg  €€  1188,,5500  
Heerlijke geitenkaas in een jasje van bladerdeeg 

met honing en walnoten 

  

SSuusshhii    
€€  2277,,5500  

Vers bereide sushi, 20 stuks, 
diverse soorten vis en vlees geserveerd met soja 

en wasabi 

  

  
  
 
 

Hoofdgerechten  
Vlees

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met 
friet en diverse groenten (m.u.v. sushi)

Kipsaté € 16,50
Gemarineerde malse kippendijen met 

huisgemaakte satésaus 

Runderhamburger € 17,50 
Op een luxe bol met pulled chicken, bacon, 

kaas, rode uiencompote en een paprika-
jalapeñomayonaise 

Varkenshaasmedaillions van de 
houtskoolgrill € 18,50

Omwikkeld met spek, geserveerd met een saus 
naar keuze 

Lady steak 150 gram van de 
houtskoolgrill € 19,50 

Tournedos, ook wel ossenhaas genoemd, 
geserveerd met truffeljus of een saus 

naar keuze

“Heer en Meester” steak van de 
houtskoolgrill € 24,95 

Malse steak van de bavette, geserveerd met een 
saus naar keuze 

Meesterlijke Tournedos 250 gram 
van de houtskoolgrill € 28,50 

Tournedos, ook wel ossenhaas genoemd, 
geserveerd met truffeljus of een saus 

naar keuze 

Sauzen: peperroomsaus, gorgonzolasaus, 
champignonsaus en truffeljus

Bijgerecht:  
Wilt u liever zoete aardappelfriet bij uw 

hoofdgerecht? Dat kan! Wij vragen hiervoor een 
meerprijs van € 1,50

Vis
Kabeljauw € 18,50 

Geserveerd met gerookt knoflookschuim en 
hazelnootolie

Zalm € 18,50
Gebakken zalm met een marinade van teriyaki

Vegetarisch
Truffelpasta € 15,50 

Pasta geserveerd in een saus van groene asperges 
en Parmezaanse kaas

Geitenkaas in bladerdeeg € 18,50 
Heerlijke geitenkaas in een jasje van bladerdeeg 

met honing en walnoten 

Sushi 
Sushiplank € 27,50 

Vers bereide sushi, 20 stuks, diverse soorten vis 
en vlees geserveerd met soja en wasabi

Sushiplank XL € 30,00
Versbereide sushi,  

20 stuks, diverse soorten vis en vlees geserveerd 
met soja en wasabi, mini loempia’s en  

Papadum met chilicream-dip



Kids Menu 
3 gangen € 11,50

Voorgerechten € 3,50
Nacho’s

Lekker uit de oven met gesmolten kaas en dip

Broodplankje
Vers gebakken brood geserveerd met kruidenboter

Tomatensoepje
Met een vleugje room

Hoofdgerechten € 6,50
Kleintje snack

Frietjes met keuze uit frikandel, kroket of kipnuggets

Kleintje saté
Frietjes met malse stukjes kippendij en 

huisgemaakte pindasaus

Kleintje vis
Frietjes met een lekker stukje vis

Nagerecht € 2,75
Kinderijsje

Vanille-ijs met slagroom en een verrassing

Nagerechten
Klassieke Sorbet € 7,50

Vanille-ijs, Aardbeienijs, fruit en slagroom

Dame Blanche € 7,50
Vanille-ijs geserveerd met chocoladesaus 

en slagroom

Chocolademuffin € 7,50
Geserveerd met vanille-ijs, bosvruchtensaus 

en slagroom

Limoncello Tiramisu € 7,50
Een variatie op de klassieke tiramisu, limoncello 

en slagroom

Karamel-banaanparfait € 7,50
Luchtig en romig ijs gemaakt van banaan en 

karamel, chocoladesaus en slagroom

Mango-pistacheparfait € 7,50
Luchtig en romig ijs gemaakt van mango, 

pistachenoten en slagroom

Wilt u liever een speciale koffie of thee kijk op 
onze drankenkaart

 

KKiiddss  MMeennuu  
33  ggaannggeenn  €€  1111,,5500  

  

VVoooorrggeerreecchhtteenn  €€  33,,5500  
  

NNaacchhoo’’ss  
Lekker uit de oven met gesmolten kaas en dip 

 
BBrrooooddppllaannkkjjee  

Vers gebakken brood geserveerd met 
kruidenboter 

  
TToommaatteennssooeeppjjee 

Met een vleugje room 

  
 

HHooooffddggeerreecchhtteenn  €€  66,,5500  
  

KKlleeiinnttjjee  ssnnaacckk    
Frietjes met  keuze uit frikandel, kroket of 

kipnuggets 
  

KKlleeiinnttjjee  ssaattéé    
Frietjes met malse stukjes kippendij en 

huisgemaakte pindasaus 
 

KKlleeiinnttjjee  vviiss   
Frietjes met een lekker stukje vis 

 
 

NNaaggeerreecchhtt  €€  22,,7755 
 

KKiinnddeerriijjssjjee    
Vanille-ijs met slagroom en een verrassing 

 
 
  

 

 
 
 

 

NNaaggeerreecchhtteenn  
 

KKllaassssiieekkee  SSoorrbbeett  €€  77,,5500  
Vanille-ijs, Aardbei-ijs, fruit en slagroom 

 
DDaammee  bbllaanncchhee  €€  77,,5500  

Vanille-ijs geserveerd met  chocoladesaus en 
slagroom 

 

CChhooccoollaaddeemmuuffffiinn  €€  77,,5500  
Geserveerd met vanille-ijs, bosvruchtensaus en 

slagroom 
 

LLiimmoonncceelllloo  TTiirraammiissuu  €€  77,,5500  
Een variatie op de klassieke tiramisu, limoncello 

en slagroom 
 

KKaarraammeell--bbaannaaaannppaarrffaaiitt  €€  77,,5500  
Luchtig en romig ijs gemaakt van banaan en 

karamel, chocoladesaus en slagroom 
 

MMaannggoo--ppiissttaacchheeppaarrffaaiitt  €€  77,,5500  
Luchtig en romig ijs gemaakt van Mango, 

pistachenoten en slagroom 
 

WWiilltt  uu  lliieevveerr  eeeenn  ssppeecciiaallee  kkooffffiiee  ooff  tthheeee  kkiijjkk  
oopp  oonnzzee  ddrraannkkeenn  kkaaaarrtt  

  
 

 
 

 

 

 

 



Borrelkaart
na 23.00 uur in overleg

Papadum € 4,50
Met chilicream dip

Olijven € 4,00
In huisgemaakte marinade

Versgebakken aardappelchips € 5,00
Geserveerd met chilisaus en aioli

Broodplankje € 5,75
Geserveerd met diverse soorten smeersels

Nacho’s € 7,00
Met kaas, crème fraîche, salsa en paprika-

jalapeñomayonaise

Portie friet € 4,00
Met mayonaise

Portie zoete aardappel friet € 5,50
Met mayonaise

Onion rings € 6,00
Krokant gebakken uienringen met chilisaus

Bittergarnituur

9 stuks € 7,00

12 stuks € 9,50

Mini loempia’s

9 stuks € 7,00

12 stuks € 9,50

Bitterballen

9 stuks € 7,00

12 stuks € 9,50

Kaas en worst plank € 9,75
Verschillende soorten kaas en worst

Heer & Meester vleesplank  
€ 15,00

Verschillende soorten warme en koude hapjes

Heer & Meester visplank  
€ 15,00

Verschillende soorten warme en koude hapjes

Heer & Meester-plank XL  
€ 18,50

Verschillende soorten warme en koude hapjes

Sushiplank XL  
€ 30,00

Versbereide sushi,  
20 stuks, diverse soorten vis en vlees geserveerd 

met soja en wasabi, mini loempia’s en  
Papadum met chilicream-dip

 

 

BBoorrrreellkkaaaarrtt  na 23.00 uur in overleg  
 

PPaappaadduumm  €€  44,,5500  Met chilicream dip  
  

OOlliijjvveenn  €€  44,,0000 In huisgemaakte marinade 
 VVeerrssggeebbaakkkkeenn  aaaarrddaappppeellcchhiippss  €€  55,,0000  Geserveerd met chilisaus en ailoli  

BBrrooooddppllaannkkjjee  €€  55 ,,7755 Geserveerd met diverse soorten smeersels  
NNaacchhoo’’ss  €€  77,,0000  Met kaas, crème fraîche, salsa en  paprika-jalapeñomayonaise 

 
PPoorrttiiee  ffrriieett  €€  44,,0000  Met mayonaise 

 PPoorrttiiee  zzooeettee  aaaarrddaappppeell  ffrriieett  €€  55,,5500  Met mayonaise 
 

OOnniioonn  rriinnggss  €€  66,,0000  Krokant gebakken uienringen met chilisaus 

 
BBiitttteerrggaarrnniittuuuurr 

9 stuks    €€  77,,0000  
12 stuks  €€  99,,5500  

  

MMiinnii  llooeemmppiiaa’’ss  
9 stuks    €€  77,,0000  
12 stuks  €€  99,,5500 

 

 

 

 

 

 

BBiitttteerrbbaalllleenn 
9 stuks €€  77,,0000 

12 stuks €€  99,,5500  
  

KKaaaass  eenn  wwoorrsstt  ppllaannkk  €€  99,,7755  Verschillende soorten kaas en worst  

HHeeeerr  &&  MMeeeesstteerr  vvlleeeess  ppllaannkk              €€  1155,,0000  Verschillende soorten warme en koude hapjes 
  

HHeeeerr  &&  MMeeeesstteerr  vviiss  ppllaannkk    €€  1155,,0000  Verschillende soorten warme en koude hapjes 

 
HHeeeerr  &&  MMeeeesstteerr  ppllaannkk  XXLL  €€  1188,,5500  Verschillende soorten warme en koude hapjes 

 

SSuusshhii  ppllaannkk  XXLL  
€€  3300,,0000  5 verschillende soorten sushi, 20 stuks Mini loempia’s Papadum met chilicream dip 

  

 
 

 

 



Lunchkaart
van 11.30 uur tot 16.00 uur

Tosti’s
Tramezzini brood

Ham en/of kaas € 5,75
Met keuze uit curry of ketchup

Brie (v) € 6,50
Met honing en walnoten

Heer & Meester € 6,50
Met pastrami, kaas, rode ui 

Met keuze uit curry of ketchup

Uitsmijters
Keuze uit witbrood of bruinbrood

Ham en/of kaas € 7,50
3 eieren

Heer & Meester € 8,50
3 eieren met pastrami, kaas en rode ui

Tip: Frietje om te delen?

Salades
Wordt geserveerd met brood en boter

Carpaccio € 12,50
Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 

zongedroogde tomaat en truffelmayonaise

Zalm € 12,50
Met komkommer, tomaat, rode ui en 

mierikswortelmayonaise

Tonijn € 12,50
Met tomaat, komkommer, rode ui en kappertjes

Geitenkaas (v) € 12,50
Met zongedroogde tomaat, honing en walnoten

Pokebowls
€ 12,50

Keuze uit zalm, tonijn of kip 
Met rijst, komkommer, edamame boontjes, mais, 
wortel, kawayaki, sesammayonaise en furikake

 

 

LLuunncchhkkaaaarrtt 
van 11.30 uur tot 16.00 uur 

 
TToossttii’’ss  

Tramezzini brood 

  

  
  
  

HHaamm  eenn//ooff  kkaaaass  €€  55,,7755  
Met keuze uit curry of ketchup 

 

BBrriiee  VV  €€  66,,5500  
Met honing en walnoten 

 

HHeeeerr  &&  MMeeeesstteerr  €€  66,,5500  
Met pastrami, kaas, rode ui met 

keuze uit curry of ketchup 
 
 
 
 
 

UUiittssmmiijjtteerrss 

Keuze uit witbrood of bruinbrood 
 

HHaamm  eenn//ooff  kkaaaass  €€  77,,5500  
3 eieren 

 

HHeeeerr  &&  MMeeeesstteerr  €€  88,,5500 
3 eieren met pastrami, kaas en rode ui 

  
  

  
 
 
 
 
 

 

SSaallaaddeess 
Wordt geserveerd met brood en boter 

 

CCaarrppaacccciioo  €€  1122,,5500  
Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 

zongedroogde tomaat en truffelmayonaise 
 

ZZaallmm  €€  1122,,5500  
Met komkommer, tomaat, rode ui en 

mierikswortelmayonaise 
 

TToonniijjnn  €€  1122,,5500  
Met tomaat, komkommer, rode ui en kappertjes 

 

GGeeiitteennkkaaaass  VV  €€  1122,,5500  
Met zongedroogde tomaat, honing en walnoten 

 

  
PPookkeebboowwllss    

€€  1122,,5500 
KKeeuuzzee  uuiitt  zzaallmm,,  ttoonniijjnn  ooff  kkiipp 

Met rijst, komkommer, edamame boontjes, mais, 
wortel, kawayaki, sesam mayonaise en furikake 

 

 
 

PPllaatteeggeerreecchhtteenn  
  

KKiippssaattéé  €€  1144,,5500  
Met huisgemaakte pindakaassaus en kroepoek, 

geserveerd met friet en salade 

 
HHaammbbuurrggeerr  €€  1144,,5500 

Met bacon en/of kaas op een luxe bol, geserveerd 
met friet en salade 

 
 
 

Plategerechten
Kipsaté € 14,50

Met huisgemaakte pindakaassaus en kroepoek, 
geserveerd met friet en salade

Hamburger € 14,50
Met bacon en/of kaas op een luxe bol, geserveerd 

met friet en salade

 

 

LLuunncchhkkaaaarrtt 
van 11.30 uur tot 16.00 uur 

 
TToossttii’’ss  

Tramezzini brood 

  

  
  
  

HHaamm  eenn//ooff  kkaaaass  €€  55,,7755  
Met keuze uit curry of ketchup 

 

BBrriiee  VV  €€  66,,5500  
Met honing en walnoten 

 

HHeeeerr  &&  MMeeeesstteerr  €€  66,,5500  
Met pastrami, kaas, rode ui met 

keuze uit curry of ketchup 
 
 
 
 
 

UUiittssmmiijjtteerrss 

Keuze uit witbrood of bruinbrood 
 

HHaamm  eenn//ooff  kkaaaass  €€  77,,5500  
3 eieren 

 

HHeeeerr  &&  MMeeeesstteerr  €€  88,,5500 
3 eieren met pastrami, kaas en rode ui 

  
  

  
 
 
 
 
 

 

SSaallaaddeess 
Wordt geserveerd met brood en boter 

 

CCaarrppaacccciioo  €€  1122,,5500  
Met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 

zongedroogde tomaat en truffelmayonaise 
 

ZZaallmm  €€  1122,,5500  
Met komkommer, tomaat, rode ui en 

mierikswortelmayonaise 
 

TToonniijjnn  €€  1122,,5500  
Met tomaat, komkommer, rode ui en kappertjes 

 

GGeeiitteennkkaaaass  VV  €€  1122,,5500  
Met zongedroogde tomaat, honing en walnoten 

 

  
PPookkeebboowwllss    

€€  1122,,5500 
KKeeuuzzee  uuiitt  zzaallmm,,  ttoonniijjnn  ooff  kkiipp 

Met rijst, komkommer, edamame boontjes, mais, 
wortel, kawayaki, sesam mayonaise en furikake 

 

 
 

PPllaatteeggeerreecchhtteenn  
  

KKiippssaattéé  €€  1144,,5500  
Met huisgemaakte pindakaassaus en kroepoek, 

geserveerd met friet en salade 

 
HHaammbbuurrggeerr  €€  1144,,5500 

Met bacon en/of kaas op een luxe bol, geserveerd 
met friet en salade 

 
 
 



Lunchkaart
van 11.30 uur tot 16.00 uur

Soepen
Soep wordt geserveerd met brood en boter

Thaise Kip € 5,75
Met citroengras en rode peper

Tomaat (V) € 5,75
Met een vleugje room

Koud belegde broodjes 
Keuze uit witbrood of bruinbrood 

Gezond € 7,50  
Ham, kaas, tomaat, komkommer, sla, ei  

en kruidendressing

Carpaccio € 9,50
Van rundvlees met pijnboompitjes, 

Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Tonijnsalade € 7,50
Met paprika, rode ui en kappertjes

Gerookte zalm € 9,50
Met mierikswortelmayonaise, zongedroogde 

tomaat en rode ui

Brie (v) € 8,00
Met mangochutney en walnoten

Warm belegde broodjes
Keuze uit witbrood of bruinbrood

Heer & Meester € 8,50
Met pastrami, oude kaas, sla en kruidensaus

Pulled chicken € 8,50
Met cheddar en paprika-jalapeñomayonaise

Kipsaté € 8,50
Met huisgemaakte pindakaassaus

2 kroketten € 8,00
Van Oma Bobs met mosterd

Geitenkaas (v) € 8,00
Met honing en walnoten

Vegan € 9,00
Met avocado, balsamico-champignons, paprika 

en pijnboompitten

 

 

LLuunncchhkkaaaarrtt 
van 11.30 uur tot 16.00 uur 

 
SSooeeppeenn  

Soep wordt geserveerd met brood en boter 
 

TThhaaiissee  KKiipp  €€  55,,7755  
Met citroengras en rode peper 

 
TToommaaaatt  ((VV))  €€  55,,7755 
Met een vleugje room 

 

KKoouudd  bbeelleeggddee  bbrrooooddjjeess    
Keuze uit witbrood of bruinbrood 

  
GGeezzoonndd  €€  77,,5500  

Ham, kaas, tomaat, komkommer, sla, ei en 
kruidendressing 

 

CCaarrppaacccciioo  €€  99,,5500 
Van rundvlees met pijnboompitjes, 

Parmezaanse kaas en truffelmayonaise 
 

TToonniijjnnssaallaaddee  €€  77,,5500  
Met paprika, rode ui en kappertjes 

 

GGeerrooookkttee  zzaallmm  €€  99,,5500  
Met mierikswortelmayonaise, zongedroogde 

tomaat en rode ui 
 

BBrriiee  €€  88,,0000 
Met mangochutney en walnoten 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

WWaarrmm  bbeelleeggddee  bbrrooooddjjeess    
Keuze uit witbrood of bruinbrood  

  
HHeeeerr  &&  MMeeeesstteerr  €€  88,,5500  

Met pastrami, oude kaas, sla en kruidensaus 
 

PPuulllleedd  cchhiicckkeenn  €€  88,,5500  
Met cheddar en paprika-jalapeño mayonaise 

 

KKiippssaattéé  €€  88,,5500  
Met huisgemaakte pindakaassaus 

 

22  kkrrookkeetttteenn  €€  88,,0000  
Van oma Bobs met mosterd 

 

GGeeiitteennkkaaaass  €€  88,,0000 
Met honing en walnoten 

 

VVeeggaann  €€  99,,0000  
Met avocado, balsamico-champignons, paprika en 

pijnboompitten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warme Dranken
Koffie 2,50
Espresso 2,50
Cappuccino 2,90
Koffie Verkeerd 2,75
Latte Macchiato 3,75
Dubbele Espresso 3,00
Thee 2,50
Verse muntthee 3,75
Gemberthee 3,75
Chai Latte 3,75
Warme Chocolademelk 3,50
(Slagroom +0,50) 
Irish Coffee 7,50
French Coffee 7,50
Italian Coffee 7,50
Spanish Coffee 7,50
D.O.M. Coffee 7,50

Frisdranken
Coca-Cola  2,50
Coca-Cola Zero 2,50
Chaudfontaine blauw 0,2cl 2,50
Chaudfontaine blauw 0,75cl 5,50
Chaudfontaine rood 0,2cl 2,50
Chaudfontaine rood 0,75cl 5,50
Fuze tea Sparkling 2,75
Fuze Tea Green 2,75
Fanta Orange 2,50
Fanta Cassis 2,75
Sprite 2,50
Fïnley Tonic 2,75
Fïnley Bitter Lemon 2,75
Fïnley Ginger Ale 2,75
Appelsap 2,50
Verse jus d’Orange klein 4,00
Verse jus d’Orange groot 6,00
Fristi 2,75
Chocomel 2,75
Ranja 1,00
Red Bull Energy Drink 3,50
Red Bull Sugarfree 3,50
Red Bull Tropical Edition 3,50

Mocktails 
Red Bull Twist Tropical  6,50
Met een frisse mix van gember, limoen, munt, ijs en 
bruisend water 

Lipton Sparked  3,75

Gedistilleerd
Bols Jonge Jenever 3,00
Bols Oude Jenever 3,00
Sonnema Berenburg 3,50
Vieux 3,00
Apfelkorn 3,75
Coebergh Bessen 2,75
Brugal White Rum 3,75

Whiskey & Cognac 
Tullamore D.E.W. 4,75
Glenfiddich 5,50
The Balvenie 5,75
Famous Grouse 4,50
Ballantine’s 5,25
Rémy Martin VSOP 5,75
Monkey Shoulder 5,50
Calvados 5,75

Likeuren 
Disaronno Amaretto 4,00
Tia Maria 4,75
Cointreau 4,50
Grand Marnier 4,00
Baileys 4,00
Kahlúa 3,50
Sambuca 3,50
Tequila 4,25
Licor43 4,75
Drambuie 4,75
D.O.M. Bénédictine 3,75
Limoncello 3,75
Bols Likeuren (diverse smaken) 4,00
Aperol Spritz 6,00



Bieren
Heineken klein 2,90
Heineken middel 3,90
Heineken groot 5,75
Brand 3,00
Birra Moretti 3,25
Affligem Blond 4,25
Affligem Dubbel 4,25
Affligem Tripel 4,25
Affligem Belgisch Wit 4,25
Amstel Radler 3,75
Bier van de maand (vanaf) 3,50
Brouwerij ‘t IJ Biri 4,75
Brouwerij ‘t IJ IPA 4,75
Brouwerij ‘t IJ Natte 4,75
Brouwerij ‘t IJ Wit 4,75
Brouwerij ‘t IJ Zatte 4,50
Desperados 4,75
Sol 4,75
Erdinger 50cl 6,50
Duvel 4,75
La Chouffe wisseltap 4,25
Lagunitas Hazy Wonder 4,75
Lagunitas Daytime  4,75
Liefmans 4,00
Texels Skuumkoppe 4,75
Texels Vuurbaak 4,75
Texels Goudkoppe 4,75

Alcoholvrij bier
Heineken 0.0 2,90
Affligem Blond 0.0 4,25
Amstel Radler 00 3,50
Liefmans 0.0 3,75
vraag naar onze wisselende bieren. 

P.S.V.
Sherry Medium 4,00
Sherry Dry 4,00
Rode Port 4,00
Witte Port 4,00
Martini Bianco 4,00
Martini Rosso 4,00

Gins
Silvertop Dry Gin 3,25
Damrak Gin 4,00
Damrak Gin 0.0 4,00
Hendrick’s Gin 4,50

Gebak
Appelgebak 2,75
Honing-notentaart 4,00
Huisgemaakt gebak (vanaf) 3,00
Parfait Karamel-Banaan 4,50
Parfait Mango-Pistache 4,50
Slagroom 0,50

Cocktails

Tropical Almond €8,00
Red Bull Tropical Edition met Disaronno, 

Soda & Lime



Wijnen
WIT
 Glas Fles

Weinfest  4,00 18,75
Een heerlijke gemakkelijk drinkbare witte wijn 
met een fris zoetje..

Chardonay, Croix d’Or,  
Pays d’Oc, Frankrijk 4,00 18,75
Een aantrekkelijke blend van de vettige chardonnay en een 
mild fruitige Terret, soepel met tonen van appel, citroen en 
een klein bittertje. 

Hoja Sana Airen Sauvignon Blanc, 
Verdejo, Spanje  
(Biologisch) 4,00 18,75
In de geur snuivend met veel hinten van wit fruit en citrus 
tonen. De smaak is een plaatje, rijp en fris met mooie wit 
fruittonen. De afdronk is fris en rijp te noemen. 

Farina, Pinot Grigio  
del Veneto 4,25 20,00
Licht aromatisch boeket van peer en ananas, met een 
florale toets. De droge, zachte structuur en verfrissende 
smaak maakt deze ‘Italiaanse’ breed inzetbaar.

ROSÉ
Monteclain Grenache  
Rosé, Frankrijk 4,00 18,75
Fruitige wijn met aroma’s van zacht rood fruit zoals 
framboos en aardbei. De wijn is droog en heeft frisse zuren.

Croix d’Or Syrah  
Rosé, Frankrijk 4,00 18,75
Frisse en fruitige wijn met geuren van bosbessen en 
veldbloemen. De soepele en frisse smaak is elegant en 
lekker droog.

ROOD
 Glas Fles

Merlot, Croix d’Or,  
Pays d’Oc, Frankrijk 4,00 18,75
Een pittige, karakteristieke Merlot met een uitnodigende en 
stoere geur. Vol in de mond, krachtig, een beetje aards met 
veel fruit.

Tempranillo, Spanje 4,00 18,75
Een stevige wijn met rood en zwart bosfruit, een kruidige aroma en 
een volle ronde smaak.  

Passo del Brico, Patrizi,  
Piëmonte, Italië 4,50 22,50
Vol en krachtig Tempranillo, waarbij het fruit goed wordt 
ondersteund door de invloed van het eikenhout.

Mousserende wijn
Prosecco Il Miogusto  
Italië (wit) 4,25 26,50

Vraag ook naar onze wijnen buiten de kaart om.

Wij verzorgen ook een:
Wijn & Spijs proeverij

Tap & Spijs proeverij

Brouwerij ‘t IJ proeverij

High Tea

Baby Shower

Vraag naar de mogelijkheden of stuur een 
mail naar

info@heerenmeesterkampen.nl



Cocktails  
€ 8,00 

Hendrick’s 
Gin & Tonic               

fris-licht-kruidig 
 

 
Licor 
Balón 43 
zoet-licht-fruitig 
 
Passoã 
Fresh 
fruitig-fris-lichtzoet 

 
Bols 
Cranberry kiss                        
zoet-licht-fruitig                               
        
Villa Massa 
Tonic 
 fris-licht-fruitig 

 

OMG 

zoet-intens-fruitig 
 

Damrak 
Gin & Tonic 
fris-licht-fruitig 

                          
 

 
Mango  
Spice 
tropisch-lichtzoet-
fris 

 
 
Rosey’s 
Watermelon 
fruit-lichtzoet-fris 

 
 

   Virgin cocktails 
                     Alcoholvrij 
 

 
Damrak  
Gin & Tonic 
fris-licht-fruitig o.o 

 

Aloha 0.0 
fruitig-exotisch 0.0 

 

Pink Lemonade  
fris-lichtkruidig o.o 

 
 


