LET’S START
Nacho’s 7 (vega)
Overgoten met kaas en guacamole

Turks knoflookbrood 5 (vega)
Knoflooksaus en pesto

Huisgemaakte inktvisringen 5
Met citroen en knoflooksaus

Italiaans trio 8
Gegrilde perzik met Coppa di Parma en mozzarella. Wordt geserveerd met Foccacia

Spaans trio 9
Kroketjes van Iberisch varken, pittige olijven en Manchego kaas met een dip van honing en koffie

Arnhem’s rundvleesslaatje 9
Huizarensalade van slagerij Evers met brioche, augurken, rode ui, mosterd en bitterballen

Meem plateau 10/14/18
Gemixt plateau voor 2/3/4 personen

STACK THEM UP
MeeM burger 13 (classic)
Italiaanse bol met een heerlijke burger (150 gr.) van 100% rundvlees, Engelse cheddar, bacon,
gegrilde uien, sla, tomaat, augurken en een lichtpittige burgersaus

Big MeeM 17 (classic)
Dubbele MeeM burger (300 gr.) met gefrituurde uienringen en een lichtpittige burgersaus

Edinburg 16 (classic)
Turks broodje met een burger van Angus (150 gr.) afgemaakt met pulled chicken en pittige
Provolone, gefrituurde uienringen, paprikajam en crème fraîche

Zomerburger 15
Bagel met een burger van kip, gegrilde ananas, ui, tomaatjes en een kokos-kerriesaus

Burger Parijs 16
Brioche met een burger van lam, cranberrycompote, bacon, rode ui en gesmolten brie

Burger Parma 16
Een Focaccia met tomatensaus, mozzarella, een burger van Angus, Parmaham, mascarpone, rode ui
en rucola

Burger Mexico 14 (vega)
Brioche met een burger van mais, paprika én zoete aardappel. Afgemaakt met guacamole-salsa, rode
ui, tomaat, feta, en nacho’s

HOT DIGGITY DOG
Zie je een lekkere burger op onze kaart maar wil je eens wat anders? Maak dan van je burger een
hotdog! Dezelfde smaaksensaties maar dan met een verse hotdog (150 gr) van slagerij Evers.
Natuurlijk op een hotdog- broodje!

MASTERS OF THE GRILL
Entrecote (150 gr) 20
Een heerlijke entrecote met lente-ui, bimi, shi-take en een smaakvolle honing-sojasaus

Kipspies 16 (classic)
Spies van pittig gekruide kippendijen met avocado, crème fraîche en een zoete jam van paprika

Porck Chop 16
Langzaam gegrild en gepekeld met een honing-mosterdsaus

Zeewolf 16
Witte vis omwikkeld met Parmaham en gemarineerd in huisgemaakte pesto

Risotto balletjes 15
Gegrilde groente met balletjes gevuld met citroenrisotto en Parmezaanse kaas

SWEET FOR MY SWEET
Tiramisu 7
Een Jar gevuld met volgens traditioneel Italiaans recept gemaakte Tiramisu

KitKat mousse 7
Mousse van KITKAT CHUNKY White met passievruchten

Ice-cookie 7
Koekjes van Cookie Dough met vanille-ijs. Lekker, met karamel en nootjes

Snickerstaart 6
Taart van nougat, karamel en geroosterde pinda's omhuld met chocolade, met een bol ijs

