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Onze kaart heeft een regionale samenstelling. Wij kiezen voor de
kwaliteit uit onze eigen streek en voor ambachtelijke producten en
selecteren met zorg onze leveranciers. Onze keuken is opgezet vanuit
de liefde voor lekker en puur eten.

dranken
Wij serveren geen frisdranken en gebotteld water. Ons water is gefilterd kraanwater
en bieden wij u gratis aan.
pure fruitsappen van Fruitdomein Truilingen
uit Haspengouw in diverse smaken

2,65 euro per glas

onze huiswijnen van Wijngoed Thorn
witte wijn Auxerrois
rode wijn Dornfelder

3,50 euro per glas
3,80 euro per glas

Meerssens Levenswater (Jonge Graanjenever)
Meerssens Kruidenbitter
Gulpener biologisch bier (Ur-Typ)
Gerardus Dubbel

2,00
2,00
2,20
3,20

euro
euro
euro
euro

per
per
per
per

glaasje
glaasje
flesje
flesje

feestelijke toost
Brut Raar, mousserende wijn Wijngaard Raarberg
een glas Brut Raar inclusief een feestelijk hapje

5,25 euro per glas
8,00 euro per persoon

koffie en thee
U drinkt bij ons koffie van Maison Blanche Dael uit Maastricht. Wij kiezen voor een
biologische koffie met het Rainforest Alliance Certificaat. De Rainforest Alliance streeft
naar het behoud van biodiversiteit, bescherming van flora en fauna en welzijn in
koffiegemeenschappen. Tevens doneren wij extra per pak koffie aan de Stichting
Escuela Blanche Dael. Deze stichting heeft als doel om basisonderwijs te bieden aan
kinderen in koffieproducerende landen.
Ons theebuffet is een selectie van losse theesoorten van Maison Blanche Dael en van
natuurvoedingswinkels.
Koffie/thee
2,20 euro per kop
Cappuccino
2,30 euro per kop

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn geldig tot 31-07-2018.
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zoete lekkernijen
Onze zoete lekkernijen komen uit onze eigen MisjMasj keuken of worden gemaakt
door lokale ambachtelijke bakkerijen als de Salonard, bakker Mathieu Hermans,
bakker Koos en Smores Chocolaterie & Patisserie.
Limburgse vlaai
3,75 euro per persoon
Huisgemaakt assortiment zoet
3,75 euro per persoon
Feestelijke Taart of seizoenslekkers
op aanvraag

hartige lekkernijen
Wij kunnen u voor uw feest of borrel laten proeven van een assortiment hartige
lekkernijen uit de streek. Laat u verrassen door een van onze arrangementen:
MisjMasj samen proeven van de plank
7,50 euro per persoon*
MisjMasj genieten van kleine borrelhapjes
12,50 euro per persoon*
MisjMasj uitgebreid hapjesarrangement
vanaf 17,50 euro per persoon*
*in combinatie met een vergader-/zaalarrangement

high-tea
Een echt Limburgse MisjMasj proeverij van hartige en zoete ambachtelijke regionale
lekkernijen begeleidt met streeksap en een lekkere (kruiden-)thee of biologische koffie
van Maison Blanche Dael voor groepen van minimaal 12 personen.
Voor twee uur
24,50 euro per persoon

soep
Aangepast aan het seizoen serveren wij een smakelijke soep, als aanvulling op de
MisjMasj maaltijd of als maaltijdsoep tussendoor.
kopje soep bij de maaltijd
3,75 euro per persoon
als maaltijdsoep met brood en boter
6,75 euro per persoon

smakelijk brood
Wij maken voor een eenvoudige maaltijd smakelijk belegd brood.
Voor de kleine trek twee boterhammen
9,00 euro per persoon
Als maaltijd drie boterhammen
12,50 euro per persoon

misjmasj ontbijt
Het MisjMasj Ontbijt is een basaal regionaal ontbijtbuffet met een samenstelling van
pure ambachtelijke en biologische ingrediënten, bestaande uit een mueslibuffet,
biologische broodsoorten, boerenboter, regionale belegsoorten, fruit, jams en
delicatessen, inclusief een glas streeksap, koffie en thee.
MisjMasj Ontbijt (i.c.m. een vergaderarrangement)
MisjMasj Ontbijt (zonder vergaderarrangement)
*voor 1 ½ tot 2 uur

14,50 euro per persoon
18,50 euro per persoon*

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn geldig tot 31-07-2018.
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misjmasj lunch
De MisjMasj Lunch is een rijkelijke regionale seizoenslunch met een wisselende
samenstelling van ambachtelijke en biologische ingrediënten, bestaande uit regionale
vlees- en kaasspecialiteiten, verrassende seizoensalades, biologische broodsoorten,
boerenboter, delicatessen en fruit en inclusief een glas streeksap.
MisjMasj Lunch (i.c.m. een vergaderarrangement)
MisjMasj Lunch (zonder vergaderarrangement)
*voor 1 ½ tot 2 uur
Als aanvulling kunt u kiezen voor:
Een kopje seizoensoep vooraf

17,50 euro per persoon
24,50 euro per persoon*

3,75 euro per persoon

misjmasj avondmaaltijd
De MisjMasj Avondmaaltijd is een rijkelijk regionaal seizoensbuffet met een
wisselende samenstelling van ambachtelijke en biologische ingrediënten, bestaande uit
koude regionale vlees- en kaasspecialiteiten, verrassende seizoensalades en groenten,
biologische broodsoorten, boerenboter en delicatessen.
MisjMasj Maaltijd (i.c.m. vergaderarrangement)
MisjMasj Maaltijd (zonder vergaderarrangement)
*voor 2 uur
Als (warme) aanvulling kunt u kiezen voor:
Een kopje seizoensoep (als voorgerecht)
Ravioli van Limburgse oesterzwam (voorgerecht)
Maastrichts Zuurvlees
Een Zoete Zonde als nagerecht

21,50 euro per persoon
27,50 euro per persoon*

3,75
4,50
5,50
4,25

euro
euro
euro
euro

per
per
per
per

persoon
persoon
persoon
persoon

op maat
Heeft u nog andere wensen, laat het ons weten. We overleggen graag met u.

allergenen
Heeft u of een van uw gasten een voedselallergie? Wij zorgen voor een smakelijk
alternatief. We horen uw wens hiervoor graag twee weken vóór uw reservering.

ontmoet anna | stationsplein 1 6231 cn meerssen
	
  043-8514635 |welkom@ontmoetanna.nl	
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