
Afhalen Woensdag t/m zaterdag van 12:00 tot 20:00 en zondag van 13:00 tot 20:00 zijn onze gerechten (warm) af te halen bij de 

Bovenmeester! Bestellen kan tot 19:30 uur. Bestellingen 15 min. van te voren doorgeven i.v.m. bereidingstijd.  Mocht u er 

online niet uitkomen? U kunt ons telefonisch bereiken T. 0521 854700 of mailen naar info@bovenmeestersteenwijk.nl

Broodjes:

Brioche bol of meergranen bol

• 4 Mini broodjes divers belegd |  10

• Broodje warme brie | 4,75

• Broodje gerookte rib-eye | 6,95

• Broodje kip teriyaki | 5,95

• Broodje gerookte zalm | 6,95

Salades:

• Maaltijdsalade kip teriyaki |  9,75

• Maaltijdsalade Gamba kataifi | 11,50

Voorgerechten: + Brioche broodje

• Steak tartaar 80 gr. |  12

• Gerookte rib-eye |  9,75

Gebrande beukenzwam | parmezaan

• Gepekelde zalm | 9,75

Radijs | Thaise dressing

• Langzaam gegaarde eend | 8,25

Kastanje | hazelnoot

• Gebakken ganzenlever  16

Medeira dressing | appel compote

• Voorgerechtenbox  2 pers. 

Gevulde broodzak (6 stuks)  met 1 liter 

tomatensoep  | 13,50

cêpes / kreeftenbisque / wortel & curry | 15

Hoofdgerechten (1 persoons):

+ Friet,  mayonaise en salade 

• Steak tartaar 160 gram  |  19

• Burger 150 gram | 13,75 

• Pulled pork burger 13,75

• Bovenmeesterlijke saté | 12,50

+ Friet, mayonaise en seizoensgroenten

• Scholfilet  met saus van schaaldieren  | 18

• Kogelbiefstuk kruidenboter |  15,50

• Gevulde portobello met fregola  | 15,75

• Hele Canadese kreeft | 39 * 

* Voor 22:00 uur besteld de volgende dag af te halen

Special wildzwijnhaas | 18

Met jus van kruidnagel & kruidkoek | hete 

bliksem van zoete aardappel.  

3-gangen Menu van de Chef | 30 p.p.   

Volledig voorbereid. Bekijk het menu 

hieronder. 

Maaltijdboxen compleet voor 2 pers.: 

+ Friet,  mayonaise, salade en dessert

• Burger 150 gram en salade  | 32,50

• Pulled pork burger en salade   | 32,50

• Saté van kippendij en salade | 29,95

• Maaltijdsalade kip teriyaki | 24,50 * 

*  Gevulde broodzak (6 stuks)  i.p.v. friet

Bij- en kindergerechten:

• Portie friet / mayo voor 1  pers. | 2,50

• Friet met kipnuggets of frikandel | 5,75

• Friet met witvis of kipsaté | 10,75

Nagerechten:

• Kaasplankje voor 2 pers. | 18

• Lekkernijen bij de koffie | 7,50

• Dessert vd Chef | 6,50

Gezellig samen:

• Film avond hapjes 1 pers. | 9,50 

Popcorn | nacho's met dip | kip teriyaki 

spies | home made milkshake

• Borrelbox voor 2  pers. | 19,50 

Tot 15:00 uur te bestellen | Bovenmeester 

amuse gerechtjes | ook vegetarisch 

mogelijk. 

• High wine borrelbox  voor 2  pers. 

incl. 2 flessen wijn | 44,50

Min.  1 uur van te voren bestellen | Zes 

amuse gerechtjes p.p. | fles bijpassend wit 

& rood |  ook vegetarisch mogelijk.

• High tea (babyshower) 1 pers. | 19,50 

Tot 15:00 uur te bestellen | Geniet thuis 

van heerlijke zoete en hartige lekkernijen 

tijdens een high tea arrangement. 

Ideaal voor een gezellige middag! Of de 

aanstaande mama verrassen met een 

gezellig feestje.



Menu va naf 23 nove  mbe r 

Woensdag t/m zaterdag van 12:00 tot 20:00 en zondag van 13:00 tot 20:00 zijn onze gerechten (warm) af te halen bij de Bovenmeester! Bestellen 

kan tot 19:30 uur. Bestellingen 15 min. van te voren doorgeven i.v.m. bereidingstijd.  Mocht u er online niet uitkomen? U kunt ons telefonisch 

bereiken T. 0521 854700 of mailen naar info@bovenmeestersteenwijk.nl

3-gangen Menu van de Chef: | 30 p.p. Volledig voorbereid op bord, hoofdgerecht eenvoudig op te warmen in uw oven. 

Heeft u speciale wensen, een allergie of dieet? Dan horen wij dat graag.

Voor gerecht:
Dor ade

Fregola | pompoen | citrus dressing | olijf

Hoof dgerecht:
Saltimboc  ca

Salie jus | roseval aardappel | gegrilde groenten

Dessert:
Tiramisu
Ko�  e | cacao

Vis  va n de dag: 
Scholfi let


