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MAURITS VOORDEEL MENU 

Stel uw 3-gangen menu samen uit onderstaande gerechten  

u betaald slechts € 29,50 

 

Mosterdsoep  

Tomatensoep  

Tom kha kai kippensoep 

incl. broodje | huisgemaakte smeersels  

 

*** 

Kabeljauwfilet | op de huid gebakken | kreeftensaus  

‘Diamanthaas’ Biefstuk |medium gebakken | pittige pepersaus  

Pasta Vega | tagliatelle | pesto- roomsaus | parmezaan | walnoot 

warme groenten | gemengde salade | verse friet | eigen mayonaise  

*** 

Passievrucht Panna Cotta | rood fruit | saus | crumbled cookie 

Koffie of Thee (ipv Panna Cotta) 

 

MAURITS MAALTIJDSALADES   

gemengde salade | komkommer|tomaat| rode ui |  

gekookt eitje|tomatendressing 

Naturel          10,0 

Of kies een van onderstaande toppings: 

Italiaanse ham | balsamicostroop     14,0 

Warme geitenkaas | walnoten | honing     16,0 

Warm gerookte zalm | koud geserveerd    16,5 

 

 

KINDERMENU 

Vraag naar onze speciale ‘Kleintje Maurits’ kleurplaat met potloodjes! 
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Charcuterie Plankje | om te delen       11,5 

selectie fijne vleeswaren | tomatenchutney | balsamicostroop 

Broodje vooraf | huisgemaakte smeersels      5,0 

 

VOORGERECHTEN   

incl. broodje | huisgemaakte smeersels 

 

Romige Mosterdsoep         6,0 

prei | komkommer  

Tomatensoep          6,0 

pomodori | prei 

Tom kha kai Kippensoep        6,0 

taugé | prei  

 

Maurits Proeverij Plank | (minimaal twee personen)  

Combinatie | koude en warme voorgerechten | Chefs keuze       17,5 p.p. 

 

 

Rundercarpaccio          12,5 

huisgemaakte pesto | pijnboompitten | parmezaanse kaas |mizuma sla  

Vitello Tonato 2.0          14,0 

sous vide gegaarde kalfsmuis | verse gemarineerde tonijn |  

sesam | sojawasabi | mizuma sla 

Buikspek           11,5 

krokant gebakken | crème van aardpeer | gefermenteerde  

zilverui | balsamico 

Schaal & Schelp           15,5 

coquilles Saint Jaques | black tiger garnalen | wakame | kreeftensaus 

Zalm & Garnaal          16,5 

warm gerookte zalm | Hollandse garnaaltjes | dille mayonaise | 

huisgemaakte huzarensalade 

 

Geitenkaas | Vegetarisch        10,5 

twee huisgemaakte loempia’s | salade | pesto | tomatenchutney  

Poké Bowl | Vegetarisch| (extra verse tonijn + 5,0)    11,5 

sushirijst | sojaboontjes | radijs | wortel | avocado | komkommer | wakame 
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HOOFDGERECHTEN   

warme groenten | gemengde salade |verse friet |eigen mayonaise 

 

Kipsaté           16,5 

satésaus | kroepoek | gebakken uitjes 

Maurits Runderburger van de plaat       17,5 

brioche brood | spek | cheddar cheese | gebakken ei | BBQ saus  

suggestie, drink hierbij ons huisbier; de blonde van Maurits! 

‘Diamanthaas’ Biefstuk         19,5 

medium gebakken | pittige pepersaus 

Schnitzel           16,5 

gebakken varkensschnitzel | paddenstoelen roomsaus 

Entrecote van de grill         25,0 

graan gevoerde lendebiefstuk | medium bereid | sjalottenjus  

Surf & Turf New Style         23,5 

zacht gegaarde kalfssucade | Black Tiger Garnalen | mosterdjus 

Runderbavette          23,0 

medium gebakken | pittige pepersaus 

 

Dagverse Vis van de Chef                      dagprijs 

wisselend aanbod | vraag ons naar dit gerecht 

Kabeljauwfilet          22,5  

op de huid gebakken | kreeftensaus              

Noorse Zalm          23,5 

gebakken filet | wakame salade | knoflook-vadouvansaus  

Tonijn Steak | lauwwarm geserveerd      25,0 

medium gegrilde Albacore tonijn | wasabi mayonaise  

Noordzeetong           37,5 

verse tong | in roomboter gebakken | citroen 

 

Groente pallet | Vegetarisch        18,5 

seizoensgroenten  | diverse bereidingen      

Pasta | Vegetarisch         18,5 

tagliatelle | pesto- roomsaus | Parmezaan | walnoot  

 


