
Naast vlees, maaltijden e.d. verkopen wij 
sinds een aantal jaren ook warme producten 
to-go. We zijn begonnen met de 
welbekende hamburger op de zaterdag. 
Nu verkopen wij een heerlijk warm 
assortiment van woensdag t/m zaterdag.

OPENINGSTIJDEN TO-GO
WOENSDAG:   12:00 - 18:30
DONDERDAG:  12:00 - 18:30
VRIJDAG:   12:00 - 19:00
ZATERDAG:   10:00 - 15:00

WebsiteTelefoon Instagram
meesterslagerbakker.nl @meesterslagerbakker078-6912591

Wilgenplein 10 Alblasserdam



Broodje hamburger   met gebakken ui en saus      €2,-
Broodje beenham   met honingmosterdsaus      €2,-
Broodje cheeseburger   hamburger + kaas + gebakken ui en saus    €2,5
Broodje bril    beenham + hamburger + kaas + gebakken ui    €4,-
     en saus 
Broodje kroket    met mosterd        €2,-
Broodje gezond   Italiaanse bol ham, kaas, komkommer, tomaat, ei en saus   €3,5
Broodje filet Americain   Italiaanse bol met martinosaus, ei en ui     €3,5
Broodje dry-aged burger   Italiaanse bol met onze verse dry-agedburger en     €6,-
     heerlijke garnering
Harde bol ipv zachte bol           €0,5 

Friet normaal     (eerste saus gratis)       €2,2
Friet groot     (eerste saus gratis)       €4,- 
Friet familie    (eerste saus gratis)      €7,5 
Friet stoofvlees   100% rundstoofvlees       €4,5
Friet stoofvlees groot   100% rundstoofvlees       €7,5 
Losse kroket     + mosterd        €1,5
Extra saus     keuze uit mayonaise, ketchup, curry en satésaus    €0,5 

Saladebowl carpaccio    met gegrilde entrecote, pijnboompitjes en meer   €4,5
Saladebowl gerookte kip   met gerookte kip, cranberries, blauwe bessen en meer €4,5
Pastasalade     met gerookte kip, pecannoten, rucola en meer   €5,-
Rauwkostsalade    met witte kool, wortel, cherrytomaten en meer  €3,- 
Rundvleessalade S|M|XL   In verschillende maten verkrijgbaar     
   

Kipsalon     friet, kipshoarma, sla, ui, komkommer, tomaat,   €7,- 

     saus

Carpaccio compleet   met rucola, pijnboompitjes, Parmazaanse kaas en meer  €5,-

Cola | Fanta | Ice Tea    blik 33 cl        €1,5  
Spa Rood     fles 50 cl              €1,5
Spa Blauw     fles 50 cl              €1,5 
Redbull     blik 33 cl | In meerdere smaken          €2,7
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BROODJE DRY 
AGED BURGER

€6,5-

Een harde Italiaanse bol 
met een luxe  burger van 
180 gram.

Onze friet is vers 
gesneden en zonder 
toegevoegde kleur-
en smaakstoffen. 

Grote bestellingen mogen telefonisch doorgegeven worden.

verse friet

€2,2


