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SINDS 2014 | KOFFIE | ONTBIJT | LUNCH | BORREL

www.meneerfrans.nl

‘Meneer Frans’ is vernoemd naar meneer 
Frans van Duivenboden, voormalig eigenaar 
van de gelijknamige interieurwinkel aan de 
Gedempte Oude Gracht. Een stijlvolle en 
vooral gezellige plek, verstopt in het hart 
van Haarlem, waar je terecht kunt voor een 
ontspannen ontbijt, lunch, borrel, high tea en 
alles wat daar tussenin zit. 

Daarnaast zijn we bij Meneer Frans ook nog
gezegend met misschien wel de leukste
binnentuin van de stad, waar je in de lente- 
en zomermaanden heerlijk op het terras 
kunt ontspannen. Zelfs wanneer  de dagen 
kouder worden, is het verwarmde terras nog 
altijd een heerlijke plek voor een hapje of 
een drankje. 

En Meneer Frans is ook nog eens gek op 
feestjes! Bruiloften, babyshowers borrels, 
diners, pubquizzes en  verjaardagsfeesten; 
we doen het allemaal. Vraag gerust bij een 
van onze collega’s naar de mogelijkheden. 
 
Heel veel plezier bij Meneer Frans! 

Welkom bij Meneer Frans!
HET LEUKSTE EN LEKKERSTE GEHEIM VAN HAARLEM

@meneerfrans
We vinden het heel leuk om mooie 
foto’s van ons restaurant, van de 
gerechten of lekkere koffies voorbij 
te zien komen via social media! We 
zijn namelijk altijd heel benieuwd hoe 
onze gasten Meneer Frans ervaren.

Dus vergeet niet in te checken en tag 
ons via Facebook en Instagram 
         @meneerfrans 
Of laat een leuke review achter via 
Facebook, Google of Tripadvisor.



Koffie  2.75
Decafé   2.75 
Espresso   2.75
Dubbele Espresso   3.75
Cappuccino  3.25
Cortado  3.00
Espresso Macchiato  3.00
Latte Macchiato  3.50
Flat White  4.00
Americano   2.75
Extra shot espresso 1.00
Verse muntthee  3.75
Verse gemberthee met citroen  3.75
Verse gemberthee met sinaasappel 3.75 
Thee Bradley’s 3.00
Chai Latte  4.50
Dirty Chai Latte (met espresso) 5.50 
IJskoffie 4.50
Warme chocomel  4.00
(met slagroom)   + 0.50

Koffie & Thee

De smaakvolle theeblends van Bradley’s zijn  
puur natuurlijk en Fairtrade gecertificeerd.

Wij zetten onze koffie  met 

alleen de al lerbeste,  biologische 

koffiebonen van Manetti

100% Arabica

Kies je  favoriete  melk:
Biologische volle melk
Sojamelk
Havermelk
Kokosmelk 

 
+ €0.50
+ €0.50 
+ €0.50

English Blend
Verf ijnde Engelse thee van een klassieke 
blend van theesoorten uit India en Sri Lanka.

Earl Grey
Heerlijk ri jke Earl grey thee uit Sri Lanka
met een vleugje bergamot.

Black Tea Red Fruits
Het zoete van rood fruit in combinatie met 
de natuurli jke bitterheid van zwarte thee.
 
Green Tea Jasmine
Verkwikkende groene jasmijnthee met een 
bloemige geur en een subtiele zoetheid.

Green Tea Lemon
De verfrissende smaak van citroen met 
groene thee, l icht getrokken het lekkerst .

Rooibos
Lichtzoete infusie van de rooibos-plant ,
vol antioxidanten en vrij van cafeïne.



Coca Cola (zero)  3.00
Chaudfontaine plat/bruisend (0,25)  2.75
Chaudfontaine plat/bruisend (0,75)  6,50
Fanta Orange   3.00
Fanta Cassis   3.00
Sprite   3.00
Finley Bitter Lemon   3.00
Finley Tonic Water   3.00
Finley Ginger Ale  3.00
Fuze Tea Sparkling   3.00
Fuze Tea Green Mango  3.00
Fuze Tea Hibiscus  3.00
Ginger Beer  3.50
Halfvolle melk   3.00
Karnemelk   3.00

Koude dranken

Sapjes

Wij zi jn fan van Soof Siropen! Omdat ze 100% natuurli jk zijn, gemaakt van niets anders dan fruit, groenten en kruiden. Dus zonder toegevoegde suikers, conserveermiddelen, kleur- en smaakstoffen!
Smaken:  

 - wortel/gember/appel 
 - citroen/mint/appel 
 - blauwe bes/lavendel/appel   
                

Vers sap van mango, 5.00
framboos en sinaasappel

Limonade van Soof 3.00
Priklimonade van Soof 3.50
Appelsap  3.50
Perensap 3.50
Tomatensap  3.50
Verse jus d’orange  4.50
Karnejus  4.50

Bekijk onze wijnkaart  op de volgende pagina

High Tea High Tea 
bij bi j 

            MeneerMeneer  
                  FransFrans

Bekijk de mogelijkheden op 
www.meneerfrans.nl



Bier

BLONDIE 
l icht, fris, fruitig

LA CHOUFFE
vol, kruidig, citrus

IJWIT
fris, citrus, lichtzoet

LIEFMANS FRUITESSE 
rood fruit, fris, zoet

UR-HOP
fris, fruitig, hoppig

MOOIE NEL
tropisch fruit, bitter

TRIPEL KARMELIET
pittig, zacht, fruitig

DUBBEL
vol, moutige zoetheid

PAUWEL KWAK
zoet, honing, karamel

5.00

5.00

5.40

4.30

4.00

5.50

5.75

5.30

5.50

‘T IJ

D’ACHOUFFE

‘T IJ

LIEFMANS

GULPENER

JOPEN

BOSTEELS

WESTMALLE

BOSTEELS

BLOND

BLOND

WITBIER

FRUITBIER

IPA

NEIPA

TRIPEL

DUBBEL

AMBER ALE 

VAASJE
SEIZOENSBIER

3.25
5.00

BIO PILSENER
WISSELEND 

FLES

TAP

5.8%

8.0%

6.5%

3.8%

6.0%

6.5%

8.4%

7.0%

8.4%

SAMEN LEVEN 
VRIJWIT
NON IPA  
0.0

HERT 
‘T IJ
JOPEN
HEINEKEN

ALCOHOLVRIJ & ALCOHOLARM

4.25
4.75
4.75
3.00

BROUWERIJ SOORT %

2.4%
0.5%
0.3%
0.0%

5.0%
-

Wij kiezen voor Gulpener omdat 
het een brouwerij is die oog heeft 
voor de wereld om ons heen. 
Gulpener brouwt duurzame bieren 
met water uit eigen bronnen, hop 
uit eigen hoptuin en gerst van 
boeren uit de regio.

Proost!

RADLER
WITBIER
IPA
PILS



EL CONVERTIDO (BIO)
appel, wit fruit, friszuur

NESPOLINO 
exotisch fruit, ri jpe peer

GUILLAMAN
grapefruit, kruisbes, fris zuur

DUMANET 
abrikoos, bloesem, licht vettig

Wijnen
GLAS

4.25

4.50

5.00

5.00

FLES

22.50

25.00

27.50

27.50

VERDEJO

TREBBIANO/ 
CHARDONNAY

SAUVIGNON BLANC

VIOGNIER

SPANJE

ITALIË

FRANKRIJK

FRANKRIJK

FILI
wit fruit, groene appel, zacht 

GLAS

6.00

FLES

30.00PROSECCO ITALIË

DOMAIN BASTIDE DU PLAN
aardbei, verse kruiden, droog

GLAS

4.25

KARAF  1L

25.00PROVENCE FRANKRIJK

NESPOLINO
kersen, soepel, zacht

GLAS

4.25

FLES

22.50SANGIOVESE/MERLOT ITALIË

WIT

MOUSSEREND

ROSÉ

ROOD

Cocktails
MIMOSA
50/50 Mousserende wijn en jus d’orange

BUBBELS A LA FRANS
Mousserende wijn, framboos en munt

6.50

6.50

= VEGAN 



DIVERSE TAARTEN   4.00 / 5.00
Vraag een van onze collega’s gerust naar 
welke taarten wij vandaag serveren. 
Liever meenemen voor thuis? Dat kan!

APPELKRUIMELTAART                        4.00
Ook serveren wij (h)eerlijke appelkruimeltaart                          
van het Haarlemse Appeltaart Imperium; 
een heel bijzondere plek waar zo’n veertig
cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg  
ambachtelijke taarten bakken.

BOTERKOEK  4.50 
Lekker voor hier of voor thuis!

MENEER FRANS ONTBIJT 12,50
Toast met roerei en avocado, croissant 
met boter en jam, kleine yoghurt met granola 
en gedroogde abrikoos en een glas verse jus

Maak het ontbijt extra feestelijk met 
een glaasje Prosecco of Mimosa  6,00

CROISSANT 3.50
met boter en keuze uit kaas of jam

AVOCADO & BAKBANAAN 7.50
op brood, met agavesiroop en chili flakes

ROEREI OP TOAST  8.00
met avocado en cherrytomaatjes
(met spek of zalm)  +€3,00  

GRIEKSE YOGHURT & GRANOLA 6.00
met gedroogde abrikozen 
(met vers fruit +€2,50)

Taarten

Ontbijt (tot 11:45)
KEUZE UIT BRUIN OF WIT LANDBROOD  

- GLUTENVRIJ BROOD + 1, -
EIERSALADE  9.50
van biologische eitjes, met tomaat,  
komkommer, pijnboompitten, rucola,  
cherrytomaat en bieslook

AVOCADO & GEROOKTE KIPFILET  13.00
met spek, Parmezaanse kaas, tomaat,  
komkommer, truffelmayo en sla

CARPACCIO  12.00
met Parmezaanse kaas, komkommer, 
pijnboompitjes, rode ui, truffelmayo, 
rucola en zongedroogde tomaat

HUMMUS                                              9.00
met geroosterde pompoen en paprika, 
pesto-olie, sesamzaadjes en rucola

MAKREELSALADE                      10.50
met rode ui, augurk, komkommer,
appel, dilledressing en veldsla 

PITTIGE KIP                                13.50
met paprika en courgette, cashewnoten, 
chilisaus, sla, tomaat en komkommer

WARME GEITENKAAS                           10.00
met avocado, gegrilde courgette, druiven, 
rucola en honing

CLUBSANDWICH                                      13.00
met gebakken ei, gerookte kipfilet, 
spek, sla, tomaat, komkommer, 
mosterdmayo en frites

VEGA CLUBSANDWICH                            12.50
met gebakken ei, oude kaas, sla, tomaat,
avocado, komkommer, mosterdmayo en frites

KROKETTEN VAN ‘DE HEEREN’                 8.50
van 2 sterren Beter Leven-rundvlees, 
op brood met boter en mosterd

12-UURTJE                                               12.50
Sneetje brood met rundvleeskroket  
of vega-bitterballen, broodje met eiersalade 
en een huisgemaakt soepje

Broodjes

Allergieën? Laat het ons weten!
= VEGAN 



GEITENKAAS  13.00
met geroosterde paprika, 
honing en rucola 

SERRANOHAM 14.00
met zongedroogde tomaat,
rode ui, rucola en pesto-olie 

ZALM  14.50
met rode ui, kappertjes
veldsla en dilledressing

GROENTEN 12.50
met rode ui, courgette, pompoen, 
paprika, chili olie, rucola 
(met vegan creme fraiche +€0,50)

BLAUWE KAAS  12.50
met druiven, komkommer, walnoten, 
zongedroogde tomaten, cherrytomaten, 
veldsla en balsamicostroop

BURRATA 14.00
romige burrata met warme courgette 
en paprika, cherrytomaten, rucola, 
pijnboompitten en pesto-olie
 

FlammkuchenSalades

FlammkuchenDe Frans-Duitse tegenhanger van de pizza!Een knapperige bodem van dun deeg, belegd met crème fraîche en een topping naar keuze.Kun je niet kiezen? Neem dan 2 toppings! 
€15,00

UITSMIJTER A LA FRANS                          8.00
met 3 biologische eitjes, kaas, ui, 
en sambal (met spek +€3.00)

COURGETTESOEP  6.50
huisgemaakte soep met chili flakes 
geserveerd met brood en boter

Warm
BROODJE CHOCOPASTA 5.50
met banaan en hagelslagversiering

BROODJE APPELSTROOP  5.50
met plakjes appel

BROODJE KIDS KROKET  5.50
1 sneetje brood met 1 kroket

KINDERMENU 8.00
Bakje frietjes met bitterballen en een  
glaasje appelsap of perensap

Voor de kids

PORTIE FRIETJES 4.00
met mayonaise

ZOETE AARDAPPELFRIETJES 5.50
met mayonaise of vegan mayo 

= VEGAN 



                Meneer Frans 
              Pubquiz!

ELKE MAAND!

Check www.meneerfrans.nl 
voor meer info en schrijf je snel in!

BORRELPLATEAU   18.50
Bitterballen (4x), tempuragarnalen (4x), 
Brandt & Levi worst, serranoham,  
brood met boter, wasabipinda’s, olijven

VEGETARISCH PLATEAU 18.50
Vegetarische draadjesvleesch bitterballen 
(4x), kaastengels (4x), brood met boter en 
hummus, blauwe kaas, wasabipinda’s, olijven

FLAMMKUCHEN VOOR BIJ DE BORREL 15.00
Kies 2 van de volgende 4 smaken:
zalm | geitenkaas | serranoham | groenten

Wist je dat de allerleukste escape rooms 
van Haarlem in hetzelfde pand te vinden 
zijn als Meneer Frans?

Combineer eens een escape room met 
een drankje of hapje bij Meneer Frans!

Voor meer info:  www.escapehaarlem.nl

Borrelplanken (vanaf 15:00u)

= VEGAN 

Bites
WASABIPINDA’S &  OLIJVEN 7.00

BRANDT & LEVIE BIO WORST 9,00
biologische gedroogde worst
van lokale worstenmakers Brandt & Levie

BROODJE MET HUMMUS 5.50
en boter

ZOETE AARDAPPELFRIETJES 5.50
met mayonaise 
of met vegan mayonaise + 0.50

NACHOS 8.75
met cheddar, crème fraîche, 
avocado en chilisaus

BITTERBALLEN (8X)              8.00
100% scharrelrundvlees, met mosterd

VEGA BITTERBALLEN  (8X) 8.00
van ‘draadjesvleesch’, met mosterd

KAASTENGELS (8X) 8.00
met chilisaus

WAKAME MINI LOEMPIA’S (8X) 8.00
met chilisaus

TEMPURAGARNALEN (8X) 8.00
met chilisaus

BITTERGARNITUUR (15X) 15.00
Bitterballen, kaastengels, 
tempuragarnalen

VEGA BITTERGARNITUUR (15X) 15.00
Kaastengels, vega bitterballen,
wakame loempia’s


