
DE MASTENBAR DINERDINER
KLEIN SOEPEN EN SALADES

WESTFRIESE VLEESPLANK ............... 11,00
ossenworst, Brandt en Levie knoflook
-venkel worstje & rauwe gedroogde ham

BORRELPLANK KOUD ....................... 22,50 
olijven, brood, vlees & kaas

OM TE DELEN:

GEGRATINEERDE MOSSELEN ..............  9,25
met Parmezaanse kaas, knoflookbotersaus  
en bieslook

BOURGONDISCHE PATÉ .....................  7,75
met cranberryjam, little gem, toast  
en Amsterdamse uitjes

CARPACCIO ................................... 11,50
met oude Beemster kaas, rucola en  
breadbeans

KABELJAUWVISKOEKJES ...................  8,25
met komkommer, venkel en limoen

GEPOFTE AUBERGINE ..................... 11,50
met mortadella, schapenkaas, ansjoviscrème 
en pistachenootjes (kan ook vegetarvisch)

BROODPLANK ..................................  6,75
met kruidenboter en tomatentapenade

CROQUETTERIE 3 stuks ......................  9,50
mix van drie verschillende kleine kroketjes 
met brioche brood

ZALMTARTAAR ............................... 10,50
met mierikswortelcrème, wakamé, kappertjes 
en dille

HUZARENSALADE VAN JACKFRUIT ......  8,25
met wortel, gekookt ei, aardappe 
en doperwten

GROOT: 14,50KLEIN: 9,25

VISSALADE
met makreel, zalm, venkel, komkommer  
en mierikswortelcrème

GROOT: 12,75KLEIN: 7,25

GEROOSTERDE BLOEMKOOLSALADE
met schapenkaas, haricot verts  
en honing-mosterddressing

GROOT: 14,50KLEIN: 9,25

KIPSALADE
met ansjovis, ei en Enkhuizer brokkelkaas

MOSSEL-KNOFLOOK VELOUTÉ ............  9,50
met mosselen, knoflook, venkel en prei

PREI LENTE UI SOEP .....................  6,75
met ham en bieslook

PAPRIKA TOMATEN SOEP .................  6,75
met kruidenmascarpone en basilicum



DE MASTENBAR DINERDINER

BIJGERECHTEN

GROOT

CÔTE DE BOEUF ........................... 65,50
met aardappel, prei, brocolli,  
peper- & bearnaisesaus en verse frites

VOOR 2 PERSONEN:

VERSE FRITES ..............................  4,50

ANDIJVIE SALADE...........................  4,50
met appel

ZOETE AARDAPPEL FRITES .............  4,50

RATATOUILLE ................................  4,50

HUZARENSALADE VAN JACKFRUIT ....  5,50

HASSELBACK AARDAPPEL .................  3,75
met zure room en bieslook

LAMSSTEAK .................................. 26,50
met broccoli, aardappel-prei gratin  
en rode portsaus

HAMBURGER .................................. 15,50
met oude Beemster kaas, little gem,  
gefrituurde ui en burgersaus

SATÉ VAN KIPPENDIJEN ................. 15,50
met cassavechips, gebakken uitjes en satésaus

RUNDERSPIES ............................... 23,50
met aardappel, prei en pepersaus

BAVETTE STEAK ........................... 25,50
met ratatouille en hachee-jus

SNOEKBAARS ................................ 18,50
met mozzarella, rucola puree  
en chips van cassave

KABELJAUWSCHOTEL ......................  17,50
met komkommer-venkelsalade, aardappel, 
prei, ui en roomsaus

KIKKERERWTEN BURGER ................. 11,50
met Fetakaas, courgette, little gem, gefri-
tuurde ui en yoghurt-dille saus

3 stuks: 21,752 stuks: 14,50

GEBAKKEN SLIPTONGEN
met citroen & ravigotte saus

FEESTJE?
De Mastenbar is uitermate geschikt voor feesten en partijen.

Van kleinschalige borrels met vrienden tot een lunch of een compleet verzorgd 
grandioos feest. We hebben diverse ruimtes beschikbaar die volledig naar wens 

ingericht kunnen worden, afgesloten  en met eigen bar en terras.
Afhankelijk van het tyope evenement kiezen we samen een ruimte  

en maken we er een op maat gemaakt succes van.
0228-313 691      INFO@DEMASTENBAR.NL

RENDANG VAN SPITSKOOL.............. 14,50
met rijst en groentechips


	De Mastenbar - Voorjaarskaart 2022 A4_03
	De Mastenbar - Voorjaarskaart 2022 A4_04

