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3055 JK ROTTERDAM
010-4222194

Slagerij - Proeverij

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

lekkernijen

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	 €	3.75
met	slagroom

warme dranken

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

frisdranken 

Vleeschmeester Dranken



Vleeschmeester Broodjes Vleeschmeester Broodjes Vleeschmeester Gerechten

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

oer hollandsche toppers 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

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

warme vleeschbroodjes

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

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	 €	7.95
Gegrilde rosbief met truffelmayonaise,
gemengde sla en kappertjes

Tartaar	Speciaal	 €	7.95
Biefstuktartaar met sla, 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

koude vleeschbroodjes

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 

zonder vleesch meester

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

warme specialiteiten
met vleesch

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

Kies uit wit of bruin
meesterlijke tosti’s

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

croissants

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

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


