
EEN KIJKJE IN DE SFEERVOLLE ‘FRANÇOISE‘

SINDS 2014 | KOFFIE | ONTBIJT | LUNCH | BORREL

www.meneerfrans.nl

‘Meneer Frans’ is vernoemd naar 
meneer Frans van Duivenboden, 
van de gelijknamige interieur-
winkel aan de Gedempte Oude 
Gracht. Een stijlvolle en vooral 
gezellige plek, verstopt in het 
hart van Haarlem, waar je terecht 
kunt voor ontbijt, lunch, borrel, 
high tea en alles wat daar 
tussenin zit. Daarnaast zijn we bij 
Meneer Frans gezegend met de 
leukste binnentuin van de stad, 
waar je in de lente- en zomer-
maanden heerlijk op het terras 
kunt ontspannen (TIP: of juist 
ontspannen kunt werken).

Welkom bij Meneer Frans!
HET LEUKSTE VERBORGEN GEHEIM VAN HAARLEM

Meneer Frans streeft er dagelijks naar 
om zijn ecologische footprint zo klein 
als mogelijk te houden. Wil je weten 
hoe wij dat doen? Lees hier meer over 
op pagina 4.

Taggen maar!
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 en 
of ze er net zo enthousiast over zijn 
als dat wij zijn.

Blijf dus vooral inchecken en tag ons 
via Facebook en Instagram, of laat 
een review achter via Facebook, 
Google of Tripadvisor.

Duurzame Frans



Koffie  2.50
Espresso   2.50
Dubbele Espresso   3.50
Cappuccino  2.75
Cortado  2.70
Espresso Macchiato  2.70
Latte Macchiato  3.25
Flat White  3.50
Americano   2.50
Verse muntthee  3.00
Verse gemberthee met citroen  3.00
Verse thee FRANK ABOUT TEA 2.75
Chai Latte  3.50
Dirty Chai Latte (met espresso) 4.50
Warme chocomel  3.00
(met slagroom)   + 0.50

Warme dranken

Frank en Frans zi jn vrienden!  

De thee van Frank about tea is een eerli jk 
product en daar houden wij van. 
U kunt kiezen uit de volgende smaken:

African Breakfast Tea
Kalmerende en klassieke zwarte thee
met een nootachtige smaak

Honeybush Lemon
Kruidenmelange met honeybush, 
citroengras en verbena

Camomile Mint
Heerlijk frisse en kalmerende blend 
van munt en kamille

Frank Grey
Klassieke Earl Grey met een moderne 
twist van roze peper en lavendel

Green Floral Mint
Fijne groene thee met verse munt, 
vlierbloesem en klaproos

Green Rooibos Orange
Fijne groene thee met rooibos en 
sinaasappelschil

Wil je meer weten over Frank About Tea?
Bezoek dan frankabouttea.com

Wij zetten onze koffie  met 
al leen de al lerbeste,  biologische 

koffiebonen van Manetti

100% Arabica

Kies je  favoriete  melk:
Biologische volle melk

Soyamelk

Amandelmelk

Havermelk

 

+ €0.50

+ €0.50

+ €0.50



Coca Cola (light/zero)  2.50
Chaudfontaine plat/bruisend (0,25)  2,50
Chaudfontaine plat/bruisend (0,75)  5,75
Fanta Orange   2.50
Fanta Cassis   2.50
Sprite   2.50
Finley Bitter Lemon   2.75
Finley Tonic Water   2.75
Finley Ginger Ale  2.75
(met munt)                                               + 0.50
Fuze Tea Sparkling   2.75
Fuze Tea Green Mango  2.75
Fuze Tea Hibiscus  2.75
Ginger Beer  3.00
Halfvolle melk   3.00
Karnemelk   3.00

Koude dranken

Limonade van Soof 2.50
Appelsap  3.00
Perensap 3.50
Tomatensap  3.50
Vlierbessensap (lichtbruisend) 3.50
Verse jus d’orange klein  3.50
Verse jus d’orange groot  4.75
Karnejus  4.50
Vers sap van de dag  4.75

Vraag gerust  naar ons sap van de dag!

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  - zoete aardappel/kaneel/appel    

Bekijk onze wijkaart  op de volgende pagina

High Tea 
bij 

      Meneer 
         Frans

Bekijk de mogelijkheden op 
www.meneerfrans.nl



Bij Meneer Frans proberen we onze 
ecologische footprint zo klein mogelijk te houden . 
Daarom werken we zoveel mogelijk met biologische 
en duurzame producten en proberen 
we plastic wegwerpproducten zo veel
mogelijk te vermijden.

Wist je bijvoorbeeld dat Meneer Frans
metalen, herbruikbare rietjes gebruikt 
voor in jouw koele drankje?

En wist je dat we actief 
voedselverspill ing proberen 
tegen te gaan?

Dat doen we via de 
superslimme app van 

Too Good To Go!

Als we nog allerlei lekkere 
ingrediënten overhouden 

aan het einde van de dag, 
dan gooien we die liever niet weg. 

In plaats daarvan bieden we ze voor een 
symbolisch bedrag aan via Too Good To Go!

Zo kan een ander er nog van genieten en
verlichten we de druk op het milieu! Handig toch?

Check  toogoodtogo.nl voor meer info!

Meneer Frans werkt aan groene voetjes!

Bier

MOOIE NEL
Tropisch fruit, bitter

KLAAGZANG
Vol, bloemig, fruitig

NATTE
Zacht, geroosterd, karamel

ZATTE
Stevig, moutig, l icht zoet

COLUMBUS
Kruidig, citrus, karamel

MANNENLIEFDE
Fris, citrus, kruidig

WISSELFLES
Wisselend biertje 

5.00

5.00

4.75

4.75

5.00

5.00

 -         

JOPEN

JOPEN

BROUWERIJ ‘T IJ 

BROUWERIJ ‘T IJ 

BROUWERIJ ‘T IJ

OEDIPUS

VRAAG DE BEDIENING

IPA

BLOND

DUBBEL

TRIPEL

AMBER ALE 

SAISON 

    -

FLUITJE
SEIZOENSBIER

2.75
4.50

GULPENER
GULPENER

PILSENER
-

SPECIAALBIER

TAP

6.5%

4.5%

6.5%

8.0%

9.0%

6.0%

  -

RADLER
RADLER 0.0
HEINEKEN 0.0 

AMSTEL
AMSTEL
HEINEKEN

ALCOHOLVRIJ & RADLER
3.50
3.50
3.00

BROUWERIJ SOORT %



WIT

L’ELFO
Abrikoos, kruidig, bloemig 

BODEGAS NEKEAS 
Meloen, fris, rond

PETIT BOURGEOIS
Granny Smith, crispy, strak

CARPINUS TOKAJI
Lychee, fris, sappig 

Wijnen

GLAS

4.00

5.00

5.25

5.50

FLES

22.50

25.00

27.50

27.50

 

PINOT GRIGIO

VIURA & CHARDONNAY

SAUVIGNON BLANC

FURMINT 

  

ITALIË

SPANJE

FRANKRIJK

HONGARIJE 

MOUSSEREND

FURLAN FRIZZANTE
Peer, l icht mousserend,
droge stijl 
 

0,20L

6.00

0,75L

27.50PROSECCO

 

ITALIË

ROSÉ

DOMAIN BASTIDE DU PLAN
Aardbei, droog, ri jp

GLAS

4.00

FLES

22.50PROVENCE FRANKRIJK

ROOD

CARMEN INSIGNE
Bramen, zwoel, zacht

WIJN DU JOUR
Wisselende wijn

GLAS

4.00

5.00

FLES

22.50

25.00

CABERNET SAUVIGNON

-

 

CHILI

-



HUISGEMAAKTE TAARTEN                       4.00

Vraag gerust een van onze collega’s welke 

taarten we voor je gebakken hebben.

Ook serveren wij appeltaart                          4.00

van het Haarlemse Appeltaart Imperium; een 

heel bijzondere plek waar zo’n 40 cliënten uit 

de geestelijke gezondheidszorg ambachtelijke 

taarten bakken en ondertussen horeca-ervaring 

opdoen. 

PITTIGE TOSTI  6.50
oude kaas, tomaat, rode ui en sambal 
(met spek +€0,50)

BRIE 6.50
rucola, rode ui en appel 
(met kipfilet +€0,50) 

ROEREI  7.50
met avocado en toast 
(met gerookte zalm + €2,-) 

TOAST & ROOMKAAS 7.50
met verse vijgen, rucola, 
honing en pistache

MISTER FRENCH TOAST  7.50
Wentelteefjes met appel 
en kaneelsuiker

Taarten

Tosti’s

Ontbijt (tot 12:00)
BIETENHUMMUS  8.00
met gegrilde halloumi, rucola,  
pijnboompitten en gepofte cherrytomaat
 
EIERSALADE  8.50
met gegrilde aubergine, rucola, 
pijnboompitjes, avocado 
en gepofte tomaat

GEGRILDE TONIJN 14.50
met avocado, wakame, sesam, sla, 
tomaat, komkommer, en wasabimayo

ROSBIEF                                                  10.50
met gekookt ei, cornichon, 
bosui en cajun mayo

Broodjes

CLUBSANDWICH                                     10.50
met gebakken ei, gerookte kipfilet, 
spek, sla, tomaat, komkommer, 
mosterdmayo en friet

PITTIGE KIP                                             10.00
met diverse groenten, sla, tomaat, 
komkommer, chilisaus en cashewnoten 

HEEREN 1830 KROKETTEN                       8.50
van 2 sterren Beter Leven-rundvlees 
en 100% natuurlijke ingrediënten,
met mosterd

WIT OF BRUIN LANDBROOD 

UITSMIJTER A LA FRANS                          8.00
met 3 eitjes, kaas, ui, en sambal
(met spek +€1.00)

AVOCADO & KIP                                        9.50
met spek, tomaat, komkommer, sla, 
Parmezaanse kaas en truffelmayo 

GEITENKAAS                                             8.50
met huisgemaakte artisjoktapenade, 
rucola en gepofte tomaat



GEITENKAAS  10.50
met geroosterde paprika, 
honing en rucola 

SERRANOHAM 10.50
met verse vijgen, rucola, 
rode ui en pesto 

ZALM  12.50
met spinazie, sojabonen, 
rode ui en wasabimayo

PITTIGE KIP 12.50
met diverse groenten, spinazie, 
chilisaus en cashewnoten       

FLAMMKUCHEN VAN DE CHEF 12.50
met wisselende topping

GEROOKTE ZALM  13.00
met prei in vinaigrette, biet, appel, 
spinazie en een gekookt eitje    

BURRATA 12.50
met gegrilde aubergine, tomaat,
geroosterde paprika 
en pistachenootjes 

VEGAN POKÉ BOWL   12.50
met quinoa, mais, wakame, soyabonen, 
avocado, komkommer, radijs, sesam 
en een oosterse dressing 

POKÉ BOWL  14.50
met quinoa, verse tonijn, wakame, 
soyabonen, avocado, komkommer, radijs, 
sesam, oosterse dressing en wasabimayo  

FlammkuchenSalades

BLACK ANGUS BURGER 14.50
op brioche bol met cheddar, sla, 
tomaat, komkommer, cornichon, 
cajunmayo, gefrituurde uitjes en friet      

VEGETARISCHE BURGER 14.00
wisselende vegetarische, 
huisgemaakte burger op een brioche bol

Burgers

Flammkuchen
De Frans-Duitse tegenhanger van de pizza!Een knapperige bodem van dun brooddeeg, belegd met crème fraîche en een topping naar keuze. Vraag de bediening naar de topping van de dag!



MENEER FRANS PLATEAU 12.50
Olijven, nacho’s, serranoham, bitterballen, 
bietenhummus, artisjoktapenade, brood

BORRELGARNITUUR (12 STUKS) 12.00
Bitterballen, kaastengels, groenteballetjes

LUXE BORRELGARNITUUR (20 STUKS) 17.50
Bitterballen, kaastengels, groenteballetjes, 
kipsatékroketjes, tempura garnalen

FLAMMKUCHEN IN PUNTJES 12.50
Keuze uit 2 smaken:
zalm | geitenkaas | serranoham | pittige kip

Borrelhapjes

                Meneer Frans 
              Pubquiz!

ELKE LAATSTE VRIJDAG 
VAN DE MAAND!

Een gezellig avondje hersenen kraken en 
borrelen bij Meneer Frans. 

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

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

PORTIE OLIJVEN 4.50

BROOD & BOTER 4.50
met boter en kruidenboter

PIMIENTOS DE PADRÓN  6.50
Spaanse pepers met zeezout

VEGAN BITTERBALLEN  (8 STUKS) 7.50
van de Vegetarische Slager

KAASTENGELS (8 STUKS) 7.00
met chilisaus

TEMPURAGARNALEN (8 STUKS) 8.00
met wasabimayo

NACHOS 7.50
met cheddar, jalapenos, 
creme fraiche, avocado en chilisaus

Borrelhapjes  van 

 

 

BITTERBALLEN            (8 STUKS)       7.00
van 100% scharrelrundvlees
met mosterd

GROENTEMANNEKES  (6 STUKS)      6.50
Veganistische groenteballetjes 
 
WATERLANDERS         (6 STUKS)      9.00
Romig kroketje van rivierkreeftjeS

MADAMMEKES            (6 STUKS)       7.00
Knapperige ham-kaasballetjes

JAVAANTJES               (6 STUKS)       6.50
Licht pittige kipsatékroketjes

MIX VAN DE HEEREN  (10 STUKS)    12.50  
Borrelgarnituur van De Heeren

De Heeren van Loosdrecht maken (h)eerlijke
borrelhapjes, van 100% natuurlijke ingrediënten.

Vrij van E-nummers, minder zout en op basis 
van echt getrokken bouillon. 

De rundvleeskroketten en bitterballen zijn 
lactosevrij en worden gemaakt van 

2 sterren Beter Leven-vlees.

Lekkerder, gezonder en duurzamer!


