


VLEESCHMEESTERTJE € 9.95
Wordt een echte Vleeschmeester en maak je eigen eten klaar!

voor de kleine
vleeschmeestertjes

	 Vleeschmeester	werk	outfit
	 Kinderwijn
 Vleesch Lolly pakket (kip of varken)

 Tomaat, ei en komkommer
 Vers gebakken brood
	 Een	lekkernij	voor	na	het	eten

aanradertjes
Kinderwijn	 Per glas	 €	2.95
Appelsap	 	 €	2.75
Chocomel	 	 €	2.75
Fristi	 	 €	2.75

Tosti	Ham-Kaas	 	 €	6.95
Saucijzenbroodje	 	 €	2.95
Croissant	 	 €		1.75
Croissant	met	Kaas	 	 €	3.50
Croissant	Ham	Kaas	 	 €	3.50

Cinnamon	Swirl	 	 €	1.95
Appelflap	 	 €	1.95
Gevulde	koek	 	 €	1.95
Muffin	Chocola	Karamel	 	 €	1.95
Muffin	Appel	Kaneel	 	 €	1.95
Muffin	Rode	Vruchten	 	 €	1.95
Chocolade	koekjes	 	 €	1.25



Meat	Loaf	 	 €	7.95
Origineel gehakt(stok)broodje met kaas, spek,
ui, ananas en paprika

Stoofvleesch	 	 €	7.95
Warm gestoofd scharrelrundvleesch met koolsla,
gemengde sla en komkommer

Gehaktbal	 	 €	6.95
Flinke warme Vleeschmeester gehaktbal met kaas,
gemengde sla, ui en mosterdmayonaise

Grillworst	 	 €	6.95
Warme Vleeschmeester grillworst
met heerlijke grillsaus

Grillworst	met	kaas	 	 €	6.95
Warme Vleeschmeester kaasgrillworst
met heerlijke grillsaus

Italiano	 	 €	8.95
Met San Daniele, truffelsalami, Parmesan, tomaat,
gemende sla en truffelmayonaise 

Vitello	Tonnato	 	 €	8.95
Gegrilde fricandeau met tonijnmayonaise,
gemengde sla en kappertjes

Gezond	de	Luxe	 	 €	7.95
Jong belegen kaas, beenham, gemengde sla,
tomaat, komkommer, scharrelei  en koolsla

Biefstuk	Tappenade	 	 €	7.95
Biefstuktartaar met zeezout, Parmesan,
pijnboompitten, kappertjes en ui

Roast	Beef	 	 €	6.95
Gegrilde rosbief met truffelmayonaise,
gemengde sla en kappertjes

Tartaar	Speciaal	 	 €	7.95
Biefstuktartaar met ei, ui en mosterdmayonaise

Half	Om	 	 €	6.95
Rijkelijk belegd met lever, pekelvlees, augurk en rode ui

Ei	Bacon	 	 €	6.95
Huisgemaakte scharrel ei salade met bacon,
extra ei en gemengde sla

Oude	Rotterdammer	 	 €	6.95
Rotterdamsche oude kaas, met gemende sla, tomaat,
komkommer en mosterdmayonaise

Brie	de	Luxe	 	 €	6.95
Franse brie met walnoten, gemengde sla
en honing mosterdsaus

Roomkaas	Bieslook	 	 €	6.95
Met verse roomkaas, bieslook en komkommer

Tonijn	Speciaal	 	 €	7.95
Met gemengde sla, tonijnmayonaise en extra veel tonijn

Scharrel	Ei	Salade	 	 €	6.95
Huisgemaakte scharrel ei salade met extra ei
en gemengde sla

Tomaat	Mozzarella	 	 €	6.95
Met rucola sla, mozzarella, tomaat en komkommer Warm	Vleesch	 	 €	7.95

Warm vlees met gemengde sla en honingmosterdsaus

Pulled	Pork	 	 €	7.95
Met koolsla, gemengde sla en barbecuesaus

Hot	Chicken	 	 €	7.95
Hete kipfilet met komkommer en rode ui

Kippeling	 	 €	7.95
Krokant gegrilde kipfilet met heerlijke grillsaus

Kip	Saté	 	 €	7.95
Malse kip haassaté met gemengde sla,
komkommer en uitjes

vleeschmeester broodjes
oer hollandsche toppers

koude vleeschbroodjes zonder vleesch meester

warme vleeschbroodjes

meesterlijke aanraders
Carpaccio	Vleeschmeester	 €	9.95
Rijkelijk belegd met verse carpaccio, Parmesan,
pijnboompitten, rucola en truffelmayonaise

Filet	Americain	van	de	Meester	 €	7.95
Huisgemaakte filet americain met uitjes,
scharrelei en bieslook

BurgerMeester	 	 €	8.95
Flinke hamburger belegd met kaas, tomaat,
uien en burgersaus

Kies uit pistolet wit of bruin, of een meergranenbol.
Wil je een XXL broodje, dan komt er € 2.00 bij Kies uit pistolet wit of bruin, of een meergranenbol. Wil je een XXL broodje, dan komt er € 2.00 bij



Mexicaanse	Tortilla	 	 €	6.95
Originele tortilla met rundergehakt, tomaat,
komkommer, maïs, kaas en tortillasaus

Chicken	Wrap	 	 €	6.95
Krokante kipstukjes met gemengde sla en koolsla

Saucijzenbroodje	 	 €	3.50
Authentiek ambachtelijk saucijzenbroodje

Croissant	 	 €	1.75
Flinke warme croissants

Croissant	met	Kaas	 	 €	3.50
Flinke warme croissants met gesmolten kaas

Croissant	Ham	Kaas	 	 €	3.50
Flinke warme croissants met beenham van
de Vleeschmeester en gesmolten kaas

Croissant	Filet	Americain	 €	5.95
Met uitjes, scharrelei en bieslook

Griekse	Salade	 	 €	14.95
Tomaat, komkommer, uienringen, olijven en fetakaas

Italiaanse	Salade	 	 €	14.95
Rucola sla met tomaat, komkommer, mozzarella,
kappertjes en pijnboompitten

Tonijn	Salade	 	 €	14.95
Gemengde sla met tonijn, tomaat, ei,
uienringen, paprika en tonijnmayoniase

Ceasar	Salade	 	 €	14.95
Gemengde sla met gegrilde kip, ei, tomaat,
paprika en Parmezaanse kaas

Tosti	Vleeschmeester	 €	7.95
Schiacciata met jong belegen kaas, beenham,
Parmesan, San Daniele, truffelsalami en balsamico

Tosti	Rotterdammer	 	 €	6.95
Schiacciata met oude rotterdammer en kruidenkaas

Tosti	Ham-Kaas	 	 €	6.95
Schiacciata met beenham, jong belegen kaas
en kruidenkaas

warme specialiteiten 
met vleesch

croissants

salades van het huis
Alle salades worden geserveerd met vers gebakken brood

Kies uit wit of bruin

meesterlijke tosti’s



kaart van de
vleeschmeester



Tapas	de	Luxe	 ca	2	pers.	 €	49.95
Pata negra Bellota, Mangalica Rauwe Ham,
Prosciutto San Daniele, Truffelsalami, Chorizo,
Serrano Salami, Zongedroogde Tomaatjes, Olijven,
Artisjokken en Kappertjes

Tapas	Méditerranée	 ca	2	pers.	 €	19.95
Prosciutto San Daniele, Truffelsalami
en Jamon Trevelez Serrano

Borrelplankje	 ca	2	pers.	 €	17.95
Grillworst, Kaasgrillworst, Gekookte Worst,
Rotterdammertje en blokjes kaas

Sashimi	van	de	Haas	 	 €	17.95
Dun gesneden lapjes ossenhaas, met originele
Japanse saus, met brood en gemengde salade

Wagyu	Bitterballen	 	 €	13.95
6 bitterballen van het Wagyu rund, met vers brood,
truffelmayonaise en mosterdmayonaise

tapas & (bij)gerechten
Sandwich	San	Daniele	 €	13.95
Vers gebakken brood (wit of bruin), met San Daniele,
rucola sla, truffelmayonaise en Parmesan

Carpaccio	Vleeschmeester	 €	13.95
Met rucola sla, pijnboompitjes, kappertjes,
truffelmayonaise en Parmezaanse kaas
Geserveerd met vers afgebakken brood.

Broodmandje	 	 €	7.95
Diverse soorten brood met huisgemaakte aioli,
tappenade en truffelmayonaise



Koffie	 	 €	2.95
Koffie	verkeerd	 	 €	3.25
Cappuccino	 	 €	3.25
Latte	Macchiato	 	 €	3.50
Espresso	 	 €	2.50
Espresso	Macchiato	 	 €	2.75

Thee	 	 €	2.95
Verse	Munt	Thee	 	 €	3.75

Warme	Chocomel	met	slagroom	 €	3.75

Cinnamon	Swirl	 	 €	1.95
Appelflap	 	 €	1.95
Gevulde	koek	 	 €	1.95
Muffin	Chocola	Karamel	 €	1.95
Muffin	Appel	Kaneel	 	 €	1.95
Muffin	Rode	Vruchten	 €	1.95
Chocolade	koekjes	 	 €	1.25
Pecanbroodje	 	 €	1.95

warme dranken lekkernijen

En iedere week een andere verrassing, vraag naar de
lekkernij van de week



Verse	Jus	‘d	Orange	 	 €	3.95

Coca	Cola	 	 €	2.75
Coca	Cola	Zero	 	 €	2.75
Fanta	Orange	 	 €	2.75
Fanta	Cassis	 	 €	2.75
7up	 	 €	2.75
Lipton	Ice	Tea	Sparkling	 €	2.75
Lipton	Ice	Tea	Green	 	 €	2.75
Finley	Bitter	Lemon	 	 €	2.75
Fever	Tree	Tonic	 	 €	3.50
Tomatensap	 	 €	2.75
Appelsap	 	 €	2.75
Chocomel	 	 €	2.75
Fristi	 	 €	2.75
Sourcy	Naturel	 	 €	2.75
Sourcy	Sprankelend	 	 €	2.75
Red	Bull	 	 €	2.75

Sourcy	Naturel	 fles 75 cl	 €	5.00
Sourcy	Sprankelend	 fles 75 cl	 €	5.00

Kinderwijn	 Per glas	 €	2.95

Heineken	 fles 30 cl	 €	2.95
Corona	Extra	 fles 35.5 cl	 €	3.75
Birra	Moretti	 fles 33 cl	 €	3.75
Westmalle	Tripel		 fles 33 cl	 €	3.95
Amstel	Radler	 fles 30 cl	 €	3.25

Heineken	0.0	 fles 30 cl	 €	2.95
Amstel	Radler	0.0	 fles 30 cl	 €	3.25

Rum	Cola	(Bacardi Coca Cola)	 €	6.95
Gin	Tonic	(Hendrick’s met Fever Tree)	 €	7.95
Aperol	Spritz	 	 €	7.95
Limoncello	(Fiorito)	 	 €	4.95
Vodka	(Ketel 1)	 	 €	3.95	
Jenever	(Ketel 1)	 	 €	2.95
Schnaps	 	 €	2.75

frisdranken bieren

bieren alcohol vrij

alcoholische dranken



mondiale 
wijnkaart 

Malbec	 Per glas	 €	5.75
	 	 Per fles	 €	27.95
Krachtige Australische stijl Malbec met chocolade, kersen en 
kruiden in geur en smaak. Door de gedeeltelijke houtlagering 
heeft de wijn een stevige structuur, maar blijft heel goed 
jong drinkbaar

Syrah	 Per glas	 €	5.95
	 	 Per fles	 €	27.95
Zuid Afrikaanse subtiele wijn met mooie balans, smaken 
van cassis en kruiden. Geconcentreerde smaak van fruit en 
kruiden zonder overdadig te worden.

Barista	Pinotage	 Per fles	 €	37.95
In alle opzichten een intense Zuid Afrikaanse Pinotage.
Diep donkerrood van kleur. Met een expressieve, rijke koffie- 
en chocoladegeur, aards, aangevuld met frivool fruit, zoals 
moerbeien, pruimen en maraschino kersen. Ook iets vanille. 
Temperamentvol van smaak. Met zachte, zwoele tannines en 
een klein bittertje in de afdronk.

rode wijn
Tre	Saggi	 Per fles	 €	37.95
Montepulcianno
Proef Italië. Robijnrood met hoge intensiteit. In de neus 
kersen, bosbes, vanille, koffie en kruidigheid van hout. In de 
mond een zeer zachte aanzet met een hoge concentratie 
met weer veel fruit, mooie zuren en een goede grip van de 
tannines. Lange afdronk.

Montes	Alpha	 Per fles	 €	39.95
Carmenere
Intrigerende, typisch Chileense Carmenère. De wijn heeft 
een donkerrode kleur. In de geur en smaak is hij zwoel en 
complex, er is van alles in te ontdekken: witte peper, rode 
bessen, donkere chocolade, vanille, bramen en pruimen.

Torre	de	Falasco	 Per fles	 €	49.95
Amarone
Bedwelmend Amarone, krachtig en overweldigend. 
Een donkere, dieprode kleur. Uit het glas stijgen allerlei 
geuren op: van bosbessen tot rozijntjes, van vijgen tot 
amarenekersen en van mokka tot chocola. Met fluwelen 
tannines. Vooral de balans tussen fruit, zuren, kracht en 
elegantie vallen op.



Terre	Del	Noce	 Per glas	 €	4.95
Pinot	Grigio	 Per fles	 €	25.95
Soepele Italiaanse terras- of borrelwijn van Pinot Grigio. 
Zacht van geur: nectarine, ananas, citrus en bloemen.
Met een klein amandelbittertje, wat lekker dorstlessend is. 
Een fijne doordrinker.

Les	Bertholets	 Per glas	 €	5.95
Chardonnay	 Per fles	 €	27.95
Zuid-Franse Chardonnay met het karakteristieke ‘botertje’. 
Je ziet al aan de mooie goudgele kleur dat dit een wat 
dikkere wijn is. Met mooi geïntegreerd hout, subtiel vettig en 
smaken van rijp geel en tropisch fruit. En met de onmisbare 
frisse zuren.

Nebla	Verdejo	 Per glas	 €	5.95
	 	 Per fles	 €	29.95
Spaanse zeer aantrekkelijke strakdroge wijn met een 
bouquet van venkel en vers gemaaid gras maar ook met 
volop tropisch fruit. De afdronk is volrond en fruitig met 
kenmerkende frisse zuren.

Terre	Del	Noce	 Per	glas	 €	5.95
Pinot	Grigio	 Per	fles	 €	25.95
Verrassende rosé Pinot Grigio. Zacht roze en helder van kleur 
met wat koperachtige tinten. Vrolijk klein rood fruit stijgt op 
uit het glas. Fris, fruitig, droog en delicaat. Met fijne zuren.
Al met al een lichtvoetige en verteerbare Italiaanse rosé.

Gris	de	Seigneur	 Per	glas	 €	5.95
Provence	 Per	fles	 €	29.95
Zomerse rosé uit de Provence. Licht van kleur, bleekroze. 
Droog, fris en iets mineraal. Met lekker veel rood fruit en iets 
grapefruit, zowel in geur als smaak. Ook iets kruidig.
Alles met subtiliteit.

Chateau	de	Berne	 Per	fles	 €	45.95
Klassieke Provence rosé. In de geur bloemig en zuiver rood 
fruit, gevolgd door kruidigheid en bloemen alsof je op een 
vroege zomerochtend door een lavendelveld in de Provence 
loopt. De smaak is rijk met een droge afdronk. Het geheel is 
volledig in balans.

Jacquart	Moasaiqe	 Per	fles	 €	75.00
Champagne
Een feestelijke champagne van het beroemde Franse huis 
Jacquart. Deze Brut Mosaïque is sprankelend van kleur.
In de geur frisse peer, vijgen, amandel en bloesem. Even 
het glas walsen en er komen rijkere geuren naar boven van 
honing en vers gebakken brood. De wijn heeft een fijne 
bubbel, verfrissend en het fruit houdt lang aan.

La	Brava	Cava	 Per	fles	 €	29.95
La	Brava	Cava	Piccolo	 Per	fles	 €	7.95
Deze cava is fris met expressieve aroma’s zoals groene appel 
en peer met gedroogde noten en vers gebakken broodtonen.

witte wijn rosé mousserend
Misty	Cove	 Per glas	 €	6.95
Sauvignon	Blanc	 Per fles	 €	34.95
Typische Sauvignon uit Nieuw Zeeland. In de smaak is de 
wijn sappig en proef je het groen van selderij, kruisbes, vers 
gras, maar ook tropisch fruit zoals passievruchten en citrus.

Con	Un	Par	Albariño	 Per fles	 €	37.95
Deze Spaanse Albariño heeft een heel eigen, energiek en 
verfrissend karakter met veel geuren en smaken zoals 
mandarijn, oranjebloesem, wit fruit (peer, meloen, witte 
perzik) en citrus. De mooie zuurgraad zorgt voor pit en de 
juiste balans.

La	Chablissiene	 Per fles	 €	42.95
Chardonnay
Een Franse klassieker. Deze Chablis is lichtgeel van kleur 
met een mooie kristalheldere schittering. In de geur witte 
bloemen (orchidee) en een subtiele kruidigheid van het hout. 
De wijn is complex en heeft een aantrekkelijke mineraliteit. 
In de smaak ook wat rijper fruit. Met een uitzonderlijk lange 
afdronk.



www.vleeschmeester.nl

Slagerij - Proeverij


