
COMPAGNIESHAVEN 3 • 1601 ZA ENKHUIZEN
WWW.DEMASTENBAR.NL •       /DEMASTENBAR

(wit of bruin) tot 16:00 uur

SOEPEN EN SALADES KLEIN

BROOD
MELTZ TOSTI HAM/KAAS .................  6,50
met bechamelsaus

HOLTKAMP KROKETTEN ....................  7,75
twee stuks met mosterd & boter

GEGRILDE KIP ...............................  8,75
met pittige mayonaise

MAKREEL .......................................  8,50
met citroenmayonaise

BEEMSTERKAAS ..............................  6,75
met grove Zaanse mosterd

ZALM ............................................  9,75
met kappertjes, zeekraal,  
roomkaas & citroenmayonaise

WILDPATÉ ......................................  7,50
met cranberry jam, geserveerd met toast

DUNGESNEDEN RIBEYE ................... 12,75
met beukenzwammetjes, oude Beemsterkaas, 
breadbeans en truffeltapenade

DE MASTENBAR LUNCH

UITSMIJTER ..................................  7,75
geserveerd op brood

KAAS + 0,50 SPEK + 0,50HAM + 0,50

PANNENKOEK ..................................  6,25
SPEK + 1,00KAAS + 1,00

GROOT

DAGVERSE WISSELENDE SOEP

GROOT: 14,50KLEIN: 9,50

BIEFSTUKSALADE
met kropsla, haricotverts & croutons

ENKHUIZER PALINGSOEP ..................  7,00
met gerookte paling, aardappel en dille 

ROMIGE KNOLSELDERIJSOEP .............  6,50

GROOT: 11,75KLEIN: 6,50

GEROOSTERDE BLOEMKOOLSALADE
met schapenkaas & spinazie

BAVETTE STEAK ........................... 23,50
met hachee jus, knolselderijtaart, spruiten 
en champignons

WILDZWIJN MEDAILLONS ............... 23,50
met rode portsaus, knolselderijtaart,  
spruiten en champignons

LANGZAAM GEGAARDE LAMSSCHENKEL  18,50
met rucola stamppotje en rode wijn saus

OSSENHAAS SPIES ........................ 21,50
met gebakken champignons, spruiten, 
knolselderij en pepersaus

GEBAKKEN TARBOT ........................ 22,50
met crème van aardpeer, gekarameliseerde 
witlof, hazelnoot en witte wijnsaus

CHAMPIGNONBURGER ...................... 10,50
met brie en en truffelmayo

GEPOFTE KNOLSELDERIJ ................ 13,50
met kapucijners, kappertjes, ui en  
piccalilly

3 stuks: 21,002 stuks: 14,00

GEBAKKEN SLIPTONGEN
met citroen & ravigotte saus

GEGRATINEERDE MOSSELEN ..............  8,50
met Parmezaanse kaas in knoflookbotersaus

WILDPATÉ ...................................... 8,00
met rode uien compote en pompoen crème 

RUNDER RIB-EYE ..........................  10,50
met beukenzwammetjes, oude Beemsterkaas, 
breadbeans en truffeltapenade

GEBAKKEN SINT-JAKOBSCHELPEN .......  9,75 
met zeekraal & bruine boter

BROODPLANK ..................................  5,50
met kruidenboter, olijfolie & zeezout

PASTEITJE ....................................  6,75
met een ragout van bospaddenstoelen

MAKREELRILLETTE .......................... 8,00
met appel en knol en  
truffelaardappelchips

STEAKTARTARE ..............................  9,75
met brioche brood 

GROOT: 13,75KLEIN: 8,50

MAKREELSALADE
met gekookt ei, sperziebonen  
& Opperdoezer ronde


