
Heeft u een voedselallergie? Laat het ons weten!

Do you have a food allergy? Please let us know!

Haben Sie eine Nahrungsmittelallergie? Lassen Sie es uns wissen!

WELKOM BIJ BRASSERIE MEER
Wi

free

Openingstijden:

dinsdag en woensdag 
van 10.00 tot 17.00 uur

donderdag t/m zaterdag 
van 10.00 tot 21.00 uur

zondag 
van 16.00 tot 21.00 uur



BITES
01

Bites

BROODPLANK 
Knapperig brood geserveerd met pesto, marmelade en  

kruidenboter

BORRELPROEVERIJ 
Een borrelproeverij van bitterballen, olijven, toastjes met 

pesto en marmelade , kaas, worst en nacho’s.

HUISGEMAAKTE BITTERBALLEN (6 STUKS)
Gemaakt van kip, geserveerd met mayonaise en mosterd

NACHO’S

OLIJVEN

5,50

6,95

p.p.

5,00

6,75

4,25
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LUNCH
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Lunch

BROODJE GEROOKTE ZALM
Geserveerd op een vers knapperig broodje. Belegd met sla, 

gerookte zalm en aceto-balsamico 

BROODJE TONIJN SALADE
Heerlijk huisgemaakte tonijnsalade op smaak gebracht met 

sambal

MAALTIJDSALADE 

Keuze uit Vlees, Vis of Vegetarisch. Geserveerd met brood 

en kruidenboter 

BROODJE CARPACCIO 
Verse carpaccio, rucola, Parmezaanse kaas, tomaatjes, 

pijnboompitten en pesto 

TOSTI XXXL
Geserveerd met huisgemaakte marmelade en mayonaise

MANNENBROOD
Heerlijke geplukte kippendijen en satésaus op het ene 

broodje en de ander met een huisgemaakte kroket

BROODJE VEGA
Roomkaas met verse kruiden, rucola, gegrilde tomaatjes

 en pijnboompitten

BROODJE FILET AMERICAIN DELUXE
Filet Americain, ei, ui, sla en huisgemaakte marmelade

BROODJE KROKET
Krokant brood met 2 huisgemaakte kroketten

PLUKBROOD (VANAF 2 PERSONEN)
Een warm brood gevuld met vlees, vis of vegetarisch, 

waarbij ieder zijn eigen smaak uit het brood plukt, 

geserveerd met pesto en kaas

Warme gerechten

SPIES SATÉ
Een saté van kippendijen, met ambachtelijke satésaus,  

slamelange en huisgemaakte patat met mayonaise

SOEP VAN ’T MOMENT
Een dagverse soep, met brood naar keuze en kruidenboter

 

12-UURTJE
Soep van ’t moment.Een broodje met een uitsmijter  

ham/kaas, een broodje met een ambachtelijke kroket en 

salade

BROODJE UITSMIJTER 

Drie gebakken eieren, met ham en kaas, slamelange en  

mayonaise 

UITSMIJTER MEER
Drie gebakken eieren, met ham en kaas, geserveerd met  

Hollandse slamelange, tomaat, ui en spek

BROODJE WARM VLEES
Knapperig brood met heerlijk warm vlees, gemengde sla en 

honingmosterd saus 

Voor de kinderen

TOSTI 
met huisgemaakte marmelade en mayonaise

FRIETJE “MEER” 
Kinderportie frietjes en een kroket of frikandel met 

huisgemaakte marmalade en mayonaise

PANNENKOEK
Huisgemaakte pannenkoek, met stroop en suiker

7,50

6,75

9,75

7,95

6,50

9,95

6,95

6,75

6,75

7,50

p.p.

13,95

4,95

12,95

7,50

8,50

6,75

3,50

4,95

2,95



DINER
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Voorgerechten

Broodplank
Knapperig brood, pesto, marmelade, kruidenboter

Rundercarpaccio
Fijn gesneden ossenhaas, slamelange, pesto, 

pijnboompitten, Parmezaanse kaas

Carpaccio zalm
Gerookte zalm, slamelange, limoen, olijfolie en rode ui

Soep van ’t moment
Heerlijke soep met een broodje 

Salade peer
Jonge bladspinazie, gepocheerde peer, slamelange,  

gorgonzola en noten

Proeverij

Hoofdgerechten

Vlees

Varkenshaas
Varkenshaasmedaillons, ingerold in buikspek met  

lauwwarme tomatensalsa

Saté
Kippendijen, huisgemaakte satésaus, kroepoek, 

gedroogde uitjes en zoet zure komkommer 

Biefstuk
Met kruidenboter 

Spareribs
Zoet en pittig, gegaard in Colamarinade, knoflooksaus en 
chilisaus 

Vis 

Roodbaars
Roodbaarsfilet, licht pittige mangosaus 

Vis v/d dag

Vegetarisch 
Kaasfondue
Jong belegen kaas, gorgonzola, knapperig brood en diverse 

groenten 
 

Gevulde aubergine
Gegrilde aubergine, diverse verse groenten en gegratineerd 

met kaas

Nagerechten
 

Deluxe ijskoffie
Roomijs, Catunambu espresso en marscarponeroom 

Koffie Meer
Kopje koffie met Nutella taart 

Dessert v/d week

Proeverij

5,50

9,25

9,25

4,95

7,50

13,95

19,50

16,50

21,00

18,50

17,50

Dagprijs

17,50

16,50

5,50

4,75

6,50

8,95


