
Wijn
 

Bier
 

koffie
 

Wit

Clos du Bosquet
Vin de pays d’oc

fleur du Cap
Chardonnay

angel CoVe
sauvignon Blanc

VinCente gandia
nebla rueda Verdejo

weingut allram
grüner Veltliner, strassertaler

rood

Clos du Bosquet
Vin de pays d’oc

urmuneta
merlot

Beringer
stone Cellars, Cabernet sauvignon

laroChe
pinot noir

roSé

Clos du Bosquet
Vin de pays d’oc

van de tap

heineken

Brand

Brand zwaar Blond

affligem Blond

westmalle duBBel

erdinger

huis geBrouwen “Bok is melief”

wisseltap
vraag onze bediening

fleS

amstel 0,0  .  radler  .  wieCkse 
rose  .  westmalle tripel  .  

affligem tripel  .  mort suBite
koninCk  .  koninCk triple 
d’anVers  .  duVel  .  kwak
Brigand  .  kasteel Bier
roChefort8  .  orVal  .  Ciney
Vedette extra Blond  .  

diVerse Bieren Van Jopen 
BrouweriJ

Vraag onze bediening naar 
de seizoens speciaalbieren.

koffie

koffie Verkeerd

CappuCCino

espresso

espresso duBBel

thee

warme ChoCo

warme ChoCo met slagroom

irish Coffee

italian Coffee

spanish Coffee

€ 3,50

€ 4,90

€ 4,50

€ 3,90

€ 4,75

€ 3,50

€ 4,50

€ 5,25

€ 4,50

€ 3,50

€ 17,50

€ 26,50

€ 23,50

€ 21,50

€ 24,50

€ 17,50

€ 23,50

€ 28,50

€ 24,50

€ 17,50

€ 2,10

€ 2,75

€ 3,75

€ 3,75

€ 3,75

€ 3,75

€ 4,00

€ 3,75

€ 2,20

€ 2,40

€ 2,40

€ 2,20

€ 3,00

€ 2,10

€ 2,50

€ 2,75

€ 6,75

€ 6,75

€ 6,75

glaS fleSprijSprijS

WWW.meliefBender.nl

voor lunch / diner, (afStudeer) 

Borrel, receptieS, verjaardag, 

reunie, BedrijfSBorrel

wij kunnen groepen tot 150 personen kwijt en zorgen 
voor een onvergetelijke avond! uiteraard verzorgen we 
in overleg met u de dranken en hapjes, maar daarnaast 
kunnen we ook meedenken als het gaat om aankleding, 
invulling muziek of activiteiten die u voor of na de borrel 
met het gezelschap wil ondernemen.

vanaf

vanaf

vanaf



2 rotterdamse kroketten
met brood of met frites

Bal gehakt
met brood of met frites

tosti met ham en kaas

tosti Vega 
met geitenkaas, rucola sla en honing (vegetarisch)

wit ‘Boeren landbrood’ of Bruin ‘meerzaden 
landbrood’ van Jordy’s Bakery

Soep

miJn oma’s tomatensoep

kraBsoep

huisgemaakte erwtensoep 
met roggebrood en katenspek

de soepen worden opgediend met brood

hap vooraf

slakJes in kruidenBoter met brood

CarpaCCio met dressing, spekjes en kaas

noorse zalm met toast

gamBa’s in knoflook olie met brood

grote hap

melief Burger
(topper!!) ...met of zonder frites

eChte rotterdamse Biefstuk
gebakken in kruidenboter

sate kip
satepannetje van de kip, gemaakt uit dijenvlees

pasta penne
in champignonroom en geitenkaas (vegetarisch)

pasta kip
met spinazie, sjalot, zongedroogd tomaat en 
parmezaan 

stoofVlees

wisselende dagsChotel

wisselende stamppot

de grote hap komt op tafel met botersla en frites.

hap na

appeltaart

ChoColadetaart

menu
 

ei

diVerse omeletten 3 eitjes

diVerse uitsmiJters 3 eitjes

mogelijkheden zijn: belegen kaas, oude
kaas, rosbief, ham, spek

12 uurtje

gekookt eitJe
met mayonaise, een garnalen kroket, soep van de 
dag geserveerd met brood en boter.  

Salade

salade geitenkaas
botersla met licht gegratineerde geitenkaas, 
honing, mosterd en gebrande noten

salade Ceasar
met krokante kip, spek, croutons, 
caesar dressing  en een gekookt ei

Brood

smeersels Van haak
met kruidenboter, smeerbare worst van 
haak en zachte witte kaas crème

osseworst Van haak
met kruidenboter, smeerbare worst van 
haak en zachte witte kaas crème

oude kaas

garnalen kroketten Van 
sChmidt zeeVis op garnalenmayonaise

gerookte zalm op toast

€ 5,25

€ 5,25

€ 9,75

€ 9,75

€ 9,75

 

€ 4,75

€ 7,25

€ 4,75

€ 6,75

€ 8,75

prijS prijS prijS prijS

vanaf

vanaf

Van 12:00 
tot 21:30

€ 11,75 / € 13,75

€ 14,50 / € 16,50

€ 11,75 / € 13,75

€ 13,75

€ 13,75

€ 9,50

€ 11,50

€ 9,75

 

 

€ 3,75

€ 3,75

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,00

€ 4,75

€ 4,75

€ 5,75

€ 4,75

€ 6,75  p.p.

€ 5,75

€ 4,75

€ 8,75

€ 6,75 / € 8,75

€ 6,50 / € 8,50

€ 3,75

€ 4,25

€ 5,25

€ 7,50

€ 7,75

€ 7,25

€ 6,75

€ 8,75

€ 7,75

happen

rotterdamse 
BitterBallen 

BalletJes Van haak 

amBaChteliJk groVe 
rookworst 

leVerworst

osseworst

eChte worst
per keer wisselend, hangt in de keuken

oud rotterdamse 
kaasBrokken

kaasplankJe

kroketJes Van geitenkaas 
vegetarisch

uitgeBakken spek

flammenkuChe


