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EESTERPROE
M
F
DE

bij jou thuis
Het is nu ook mogelijk jouw favoriete gerechten af te halen bij
De Meesterproef. Je hebt daarbij de keuze uit alles wat ook op de
reguliere kaart te vinden is. Dus haal je favoriete voor-, hoofd- en/of
nagerecht op en geniet van je maaltijd bij jou thuis.

Borrelgerechten
BROOD VAN STREEKBAKKER JORRIT
huisgerookte boter | kruidenolie | fleur de sel

5,00

OLIJVEN

3,00

SWEET SPICY NOOTJES

3,00

RUNDVLEES BITTERBALLEN (6 STUKS)
Hemelse mosterdmayonaise

7,00

BITTERBALLEN VAN OESTERZWAMMEN (6 STUKS)
Versfabriek | tomatensalsa

6,00

CHURROS
geitenkaas | honing van Bijmegen |
grof zeezout
BORRELPLANK
vleeswaren | olijven | nootjes | boerenkaas |
pickels | toast | mosterd van de Hemel

12,00

BORRELPLANK VEGETARISCH
diverse soorten kaas | olijven | pickels |
toast | mosterd van de Hemel | nootjes

12,00

Voorgerechten - €7

Hoofdgerechten - €15

STEAK TARTAAR VAN KALFSLONGHAAS
aardappelwafel | auberginepuree | ansjoviscrème

STEAK TARTAAR XL
kalfslonghaas | aardappelwafel | auberginepuree |
ansjoviscrème

ZALM GEMARINEERD IN GIN-TONIC
sinaasappelsaus | sinaasappel-kaneelpartjes | zuring
GEBLAKERDE PREI (VEGAN)
romesco | amandeldukkah | komijn | koriander |
crème van smeerkaas

5,00

KOGELBIEFSTUK +3 euro
gepofte zoete aardappel | spek | kaas | knolselderijjus
GEBAKKEN EENDENBORST +2 euro
jus met zwarte knoflook | baby mais | baby spinazie |
aardappelmuffin

TERWOLSE GEITENHANGOP
gerookte cherrytomaat | postelein | crème van
gefermenteerde knoflook | knoflookchips

VANGST VAN DE DAG UIT DE NOORDZEE
bonencrème | kimchi van venkel | raapstelenolie

GEKONFIJTE RODE MUL
sinaasappelschil | gegrilde aubergine | courgette |
groene kruidensla

GEPEKELDE ZALMFILET
appelvinaigrette | fregula | zeewierchips

ROULLEAU VAN GEVOGELTE
hazelnoten | - dragon | Livarham | op zomerse salade
GEROOSTERDE TOMATEN-PAPRIKASOEP (VEGAN) 6,50
tijm | rozemarijn | geserveerd met een sneetje brood

GNOCCHI VAN AARDAPPEL
pesto van raapstelen | tomaat
GEBRADEN SPITSKOOL (VEGAN)
zuurkool van venkel | gepeperde salsa verde |
walnoten | walnotenolie

BLOEMKOOLSOEP (VEGAN) 6,50
komijn | krokante kikkererwten | geserveerd met een
sneetje brood
SEIZOENSSOEP 6,50
wisselend, vraag onze bediening

Nagerechten - €6
FRIANDISES 8 STUKS
HOLLANDSE KAZEN +3 euro
chutney van de Hagert | kletzenbrood
PAVLOVA
fruit van het seizoen | aardbeiencoulis
LIMOEN-YOGHURTIJS
aardbeien-kardemomgelei | aardbeien in zachte
chocoladecrème
PANNA COTTA - VEGAN
sinaasappel | sinaasappel-karamelsaus | zandkoekje

Wil je deze gerechten bestellen?
-

GEEF DAN NU JE BESTELLING DOOR VIA 024 – 20 20 002

demeesterproefnijmegen.nl

|

facebook.com/demeesterproef

|

instagram: @demeesterproefnijmegen

