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" S TAC K ’ E M U P "

" L E T ’ S S TA RT "
Nachos
Overgoten met kaas en guacamole

7.50

Turks knoflookbrood
Met huisgemaakte saus

6.-

Hollands plankje
Bitterballen en oude kaas met appelstroop

8,-

Spaans plankje
Chorizokroketjes, seranoham, en
Manchego kaas met een dip van honing
en koffie.

8,-

Flammkuchen
Dunne bodem met creme fraiche, spekjes,
rode ui en gruyere

8,-

keuzestress? Neem dan ons MeeM plateau.
Een goed gevuld plateau met een mix van
hapjes voor 2,3 of 4 personen.

14/20/26

MeeM plateau
Voor 2, 3 of 4 personen

VOLG ONS

MeeM burger (classic)
Burgerbol met een heerlijke burger (150gr.)
van 100% rundvlees, Engelse cheddar,
bacon, gegrilde uien, sla, augurken en een
licht pittige burgersaus

16,-

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

19.-

*Go Vega(n)! de MeeM en big MeeM zijn
ook verkrijgbaar in een vegetarische of
veganistische variant*
Edinburgh (classic)
burgerbol met een burger van Angus
(150gr.), afgemaakt met pulled chicken en
pittige Provolone, gefrituurde uienringen,
paprikajam en crème fraîche

18,-

Herfstburger
pulled pork, rode kool, gebakken
paddestoelen, gruyère, gekarameliseerde
uitjes en een smokey mayonaise.

17,-

Burger Paramaribo
burger van kip gemixt met tequila en
kruiden met avocado, limoen mayonaise,
provolone, mangochutney , rode ui tomaat
en nacho chips.

17.-

Wrap Halloumi
Goedgevulde flatbread wrap met gegrilde
aubergine, gerookte paprika, granaatappel
gefrituurde Halloumikaas en een oosterse
za’atar saus

15,-

www.meemetenendrinken.nl
/MeeMetenendrinken
/meem_eten_drinken
* De burgers worden met een salade, huisgemaakte
friet en mayonaise(rozemarijn of truffel + 0,5)
geserveerd.

Briochebol
zoete aardappel friet +1,zoete aardappel friet speciaal(met feta,
granaatappel pitjes en shiraza mayonaise)+2,25

"MASTERS OF GRILL"

"HOT LIKE A DOG"

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

17,-

MeeM Dog
Hotdog met Engelse cheddar, bacon,
gegrilde uien, sla, augurken en een licht
pittige meemsaus.

16,-

zalmrollade
Zalmfilet gevuld met een mix van
roomkaas, bacon, bieslook, knoflook en
notentapenade. Geserveerd met gegrilde
groene asperges en kerstomaatjes.

21,-

Edindog
Hotdog afgemaakt met pulled chicken en
pittige Provolone, gefrituurde uienringen,
paprikajam en crème fraîche

17,-

16,-

Hertenbiefstuk
Hertenrug met een stampotje van zoete
aardappel en spruitjes. Afgemaakt met
een mix van paddestoelen en een
peperkoek wildsaus.

21.-

Mexicodog
Hotdog met guacamole, feta kaas, naco’s,
salsa en rode ui.
Veggiedog
Vega hotdog met Engelse cheddar, gegrilde
uien, sla, augurken en een licht pittige
meemsaus

16,-

* De hotdogs worden met een salade, huisgemaakte friet
(zoete aardappel +1,-) en mayonaise geserveerd.

MY S W E E T S "
" S W E E T S FOR

* De gerechten worden met een salade,
huisgemaakte friet (zoete aardappel +1,-) en

VOLG ONS
www.meemetenendrinken.nl
/MeeMetenendrinken
/meem_eten_drinken

Raffaello jar
potje gevuld met koek, witte chocolade en
een room van kokos. Afgemaakt met een
coulis van framboos

6,-

Tiramisu jar
Heerlijke homemade tiramisu in een potje

6.-

Cheesecake jar
Potje gevuld met een bodem van Bastogne,
cheesecake en een sinasappel jam

Bolletje ijs
slagroom
Fruit
Vraag naar de huidige smaken.

6,-

1,5
0,50
1,-

