
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORGERECHTEN 

geserveerd met een broodje en huisgemaakte smeersels 

Extra broodje met huisgemaakte smeersels € 4,00 

 

soep  

Wisselende soep van de Chef € 6,00 

Romige mosterdsoep met prei en komkommer € 6,00 

Pomodori tomatensoep € 6,00 

 

koud 

Gerookte Friese woudham met gemarineerde verse meloen € 9,50 

Duo van gerookte zalm en heilbot met rucola en bieslook limoenmayonaise € 13,50 

Rundercarpaccio met truffelmayonaise, parmezaan,  

pijnboompitten, rucola en zongedroogde tomaat € 12,50 

 

warm 

Huisgemaakte loempia van geitenkaas, met groene pesto en tomatenchutney € 10,00 

Gebakken, gepelde gamba’s in saus van verse knoflook en bieslook € 12,00 

Krokant gebakken kalfszwezerik met paddenstoelen en truffelsaus  € 16,00 

 

salade 

Gemengde salade met tomatendressing, rode ui, tomaat en komkommer € 10,00 

met warme geitenkaas en walnoot € 14,00 

 

 

 

Wij informeren u als gast graag mondeling welke allergenen onze gerechten bevatten 

Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.prinsmauritshuis.nl/allergenen 

MAURITS VOORDEELMENU  

3 GANGEN € 25 

 

Wisselende soep van de Chef   € 6  

geserveerd met een broodje en huisgemaakte smeersels 

 

*** 

Daggerecht van de chef € 19 

geserveerd met verse friet, frisse salade en warme groente 

Keuze gerecht van het land óf een dagverse vis uit de zee 

*** 

 Huisgemaakte Panna Cotta met rood fruit en coulis € 6,50  

 
 

http://www.prinsmauritshuis.nl/allergenen


                                                         

  

 

PLATE GERECHTEN  

geserveerd met verse friet, frisse salade en warme groente 

Kipsaté met satésaus, kroepoek en atjar € 16,50 

Schnitzel met paddenstoelenroomsaus en gedroogde ham € 16,50 

Gebakken, gepelde gamba’s in saus van verse knoflook en bieslook € 16,50 

Vegetarische quiche met diverse soorten groente en camembert € 17,50 

Runder ribeye van 250 gram met vier seizoenen pepersaus € 20,00 

 

 

 

Á LA CARTE HOOFDGERECHTEN   

geserveerd met verse friet, frisse salade en warme groente 

 

Gebakken varkensfilet met gedroogde ham en paddenstoelen tijmsaus € 21,00 

Zalm en papillotte, gestoomd met prei, bieslook, limoen, ui en witte wijn,  

geserveerd met béarnaisesaus € 22,00 

Black Angus runderbavette met gebakken paddenstoelen in kruidenboter € 25,00 

Gebakken meervalfilet belegt met Lardo di Colonnata, daarbij tomatenchutney  

en saus van verse truffel € 23,00 

Kalfs T-Bone steak van 400 gram met klassieke béarnaisesaus € 28,00 

Gebakken Noordzeetong met citroen € 37,50 

 

 

NAGERECHTEN 
 

Huisgemaakte Panna Cotta met rood fruit en coulis € 6,50 

Roomijs van Blokzijler brok met gekaramelliseerde witte chocolade,  

karamelsaus en verse slagroom € 8,00 

Peach Melba new style, compote van perziken met vanilleroomijs,  

frambozencoulis, amandelcake en verse slagroom € 8,00 

Frisse soep van Polderkoninkjes met citroen sorbetijs € 8,00 

Kaasplankje, onze kaasselectie € 8,00 

 

 

 

“Voor de kinderen heeft Prinsje Maurits  

 een speciale menu kleurplaat gemaakt  

met potloodjes om mee te nemen!  

Vraag onze medewerkers hier gerust naar”.  

 

 

   

 

 

De dames- en herenblouses van ons team worden gesponsord door W24 & W29 

Voor persoonlijk kledingadvies en de beste service verwijzen wij u naar de Woldstraat 24 en 29  in Meppel 


