
"L ET ’S  START "  
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"STACK’EM  UP "  

Nachos          

Overgoten met kaas en guacamole                           

Turks knoflookbrood        

Verse knoflooksaus en humus 

Flamkuchen        

Met crème fraîche, Parmaham, 

Caciocavallo di grotta, mascarpone en 

rode ui.

Huisgemaakte inktvisringen        

Met citroen en aioli

Hollands plankje        

Bitterballen en oude kaas met appelstroop

Spaans plankje        

Chorizo, olijven, gefrituurde avocado en 

Manchego kaas met een 

dip van honing en koffie. 

Italiaans plankje

Focaccia met huisgemaakte pesto, 

gefrituurde polenta en Italiaanse 

charcuterie.

keuzestress? Neem dan ons MeeM plateau. 

Een goed gevuld plateau met een mix van 

hapjes voor 2,3 of 4 personen.

MeeM plateau        

Voor 2, 3 of 4 personen

7,5

5,-

7,-

6,-

7,-

9,-

9,-

12/17/22             

MeeM burger  (classic)        

Italiaanse bol met een heerlijke burger 

(150gr.) van 100% rundvlees, Engelse 

cheddar, bacon, gegrilde uien, sla, augurken 

en een licht pittige burgersaus 

Big MeeM  (classic)          

Dubbele MeeM burger (300gr.) met 

gefrituurde uienringen en een licht 

pittige burgersaus

*Go Vega! de MeeM en big MeeM zijn ook 

verkrijgbaar in een vegetarische variant*

Edinburgh (classic)         

Turks broodje met een burger van Angus 

(150gr.), afgemaakt met pulled chicken en 

pittige Provolone, gefrituurde uienringen, 

paprikajam en crème fraîche

Burger Mexico City         

Brioche met een burger van mais, paprika 

én zoete aardappel. Afgemaakt met 

guacamole,salsa, rode ui, tomaat, feta, 

en nacho’s. Meerprijs Angus burger: 2,-

Burger Lente

Turks broodje met een burger van lamsvlees 

met gesmolten feta kaas, bacon, balsamico 

ui, frambozen, tomaat en een yoghurt-munt 

saus.

* De burgers worden met een salade, huisgemaakte 

friet (zoete aardappel +1,-) en 

mayonaise(rozemarijn of truffel + 0,5) geserveerd..               

14,-

18,-

17,-

14,-

16.-
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"M AST ERS OF  GRIL L "  "H OT  L IKE A  DOG"  

Kipspies (classic)        

Spies van pittig gekruide kippendijen met 

avocado, crème fraiche en een zoete jam 

van paprika 

Soft taco’s

soft tacos op Mexicaanse wijze. Gevuld 

met gekruide diamanthaas van de grill, 

avocado, rode ui, gegrilde tomaat, mango, 

en een limoen koriander saus.

Wrap Halloumi

Goedgevulde flatbread wrap met gegrilde 

aubergine, gerookte paprika, granaatappel 

gefrituurde Halloumikaas en een oosterse 

za’atar saus

* De gerechten worden met een salade, 

huisgemaakte friet (zoete aardappel +1,-) en 

mayonaise (rozemarijn of truffel + 0,5) 

geserveerd.

17,-

18,-

15,-

              

Hot Diggity dog         

Zie je een lekkere burger op de kaart maar 

wil je eens wat anders? Maak dan van je 

burger een hotdog! 

Dezelfde smaaksensatie maar dan met een 

verse hotdog (150 gr) van Slagerij Evers. 

Natuurlijk op een hotdog-broodje! 

Snickertaart

Brownie met een room van pinda en 

mascarpone, Callebaut chocolade en 

karamel

       

Witte chocolademousse

Witte chocolademousse met een coulis van 

frambozen. Afgemaakt met een crumble van 

Bastogne koek.

Bolletje ijs

Bourbon vanille

Karamel 

             

6,-

7.-

1,5
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* De hotdogs worden met een salade, huisgemaakte friet 

(zoete aardappel +1,-) en mayonaise geserveerd.  

"SWEET S    SWEET S"  FOR                                                
MY                                                
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