
Gemengde noten 2,80
Gemarineerde olijven 3,00
Kaasstengels 8 st, met chili saus 4,25
Bitterballen 6 st, met mosterdsaus 4,50
Mini frikadellen 8 st, met saus naar keuze 4,50
Torpedo garnalen 6 st, met chilisaus 5,50
Divers brood, met kruidenboter en aïoli 3,75
Divers brood, met kruidenboter, aïoli en  
gemarineerde olijven 4,50
Nacho cheese, met tomaten en gesmolten kaas 6,00
Nacho cheese, met tomaten, jalapeños- en  
gesmolten kaas 7,50

Hapjes | Starters



Focaccia tosti kaas 3,00
Focaccia tosti tomaat en kaas 3,50
Focaccia tosti ham en kaas 3,50
Focaccia tosti ham, kaas en ananas 3,75
Focaccia tosti geitenkaas en noten 4,00
Broodje Gezond 4,00
Ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en ei

Broodje gegrilde beenham 4,50
Gegrilde beenham, satésaus, gebakken champignons en uien

Broodje tonijn salade 4,50
Tonijnsalade, gesmolten kaas, zoetzure komkommer, crunch van wasabi

Broodje krokante kip 4,50
Krokante kip, sla, tomaat, rode uienringen en chilisaus

Club Sandwich 4,75
Brood, krokante kip, mayonaise, mosterd saus, spek, ei, tomaat en sla

Tosti’s | Broodjes



Diversen soorten brood met aïoli en olijven 3,75
Diversen soorten brood met kruidenboter, aïoli en  
zongedroogde tomaatjes 4,75

Soepen
Tomatensoep 4,90
Geserveerd met vers afgebakken brood en sesamstengels

Uiensoep 4,90
Geserveerd met vers afgebakken brood en een focaccia met gesmolten kaas

Plankjes
Charcuterie 8,25
Plankje met diverse mooie internationale en regionale vleeswaren, brood en olijven

Chicken 8,25
Verschillende bereiding van kip met gorgonzolasaus, chilisaus, jalapeños

Fish and chips 8,50
Boeren friet, gepaneerde kabeljauw, crouton met een cream van tonijn,  

zoetzure komkommerlinten, augurken

Vega 8,25
Falafel, augurken, kaas van cashewnoten, olijven, zongedroogde tomaten en brood

Om mee te beginnen...



Maaltijdsalade geserveerd met brood 9,00
Tomaat, komkommer, olijven, falafel, gerookte amandelen, met frisse dressing

Sweet chicken salade geserveerd met brood 9,50
Gebakken kip in zoetzure saus, rode uienringen, krokante stengels,  

zongedroogde tomaat, parmezaanse kaas

Geitenkaas salade geserveerd met brood 9,50
Warme geitenkaas met honing, walnoten, zoetzure komkommer,  

krokante stengels met dressing van honing

Salades



Frites
Frites 2,50
Geserveerd met mayonaise

Frites met geraspte parmezaanse kaas 3,50
Verse frietjes met verse geraspte parmezaanse kaas

Boerenfriet 3,50
De lekkerste huisgemaakte boerenfriet met verse rozemarijn en zeezout

Frites



De Klassieke Meko’s burger 8,00
Puur rundvlees, sla, tomaat, rode uienringen, augurk, Goudakaas en  

de original burger saus

De Spicy King burger 8,50
Puur rundvlees, sla, tomaat, gebakken uienringen, zoetzure komkommer, kaas, 

jalapeños en pikante saus

De Franse burger 8,50
Puur rundvlees, sla, olijven, tomaat, gebakken uienringen, roquefort saus

De Spicy kipburger 8,50
Krokante kip, sla, tomaat, bacon, jalapeños, rode uienringen, sweet spicy saus

Hangover burger 9,00
Puur rundvlees, sla, tomaat, augurk, bacon, rode uienringen, kaas, gebakken ei,

original burger saus

Asian burger 9,00
Puur rundvlees, sla, tomaat, gebakken champignons en uien en

crunch van wasabinoten

De vegetarische burger 8,50
Huisgemaakte falafel burger, sla, tomaat, augurk, rode uien en knoflook saus

Ribeye 15,50
Geserveerd met boerenfriet, gebakken champignons, uien en kruidenboter

Kabeljauw 15,50
Geserveerd met boerenfriet, frisse gemengde salade, antibiose, zoetzure tomaatjes

Burgers worden geserveerd met friet of 
boerenfriet en frietsaus

Burgers | Plates



Meko’s mini burger met friet 6,50
Puur rundvlees, sla, tomaat, augurk, ketchup en frietjes 

Kip mini burgers met friet 6,50
Krokante kip, sla, tomaat, sweet chilisaus en frietjes

Kaasstengels of mini frikadellen met friet 6,50

Poffertjes 5,50
Met poedersuiker, stroop en klontje boter

Kids menuKids menu



Punt appeltaart met slagroom 3,00
Punt chocoladetaart met slagroom 3,00 

Coupe Mokka 3,50
3 Bolletjes mokka ijs met caramel siroop en slagroom

Coupe Meloen 3,50
3 Bolletjes meloen ijs met aardbeiensaus en slagroom

Gebak en ijs



Coca Cola, Cola Light 2,00
Sprite 2,00
Chaudfontaine still/ sparkling 2,10
Nesta Citroen Sparkling 2,15
Appelsap 2,15
Bitter lemon 2,15
Chaudfontaine Still / sparkling 1L fles 6,00

Bieren
Fles Heineken 2,50
Fles Warsteiner Longneck 3,00
Fles Warsteiner Alcohol vrij 3,00
Fles Warsteiner Radler Citroen 3,50
Fles Skuumkoppe 3,50

Koude dranken



Thee 1,50
Koffie 2,00
Espresso 2,10
Espresso doppio 2,80
Espresso lungo 3,20
Espresso Romano 2,20
Espresso, schijf citroen, bruine suiker

Cappuccino 2,10
Warme chocolademelk met slagroom 2,00
Koffie Americano 2,00
Espresso, heet water

Koffie latte 2,20
Koffie, opgeklopte melk

Gekleurde espresso 2,20
Espresso, melkschuim, caramel siroop

Sprankelende espresso 2,20
Espresso, koud bruisend water, ijsblokjes van koffie, schijf citroen

Verfrissende espresso 2,30
IJsblokje van koffie, dubbele espresso, melkschuim, bruine suiker

Latte Macchiato 2,30
Melk, espresso, opgeklopte melk

IJs koffie 2,00
Bolletje ijs naar keuze, espresso, melk

Mokka caramel 2,50
3 Bolletjes mokka ijs, dubbele espresso, caramel siroop

Warme dranken



Wit
 Glas Fles

Lavila Chardonnay Frankrijk 3,50 16,20
De Lavila Chardonnay is bleek goudgeel van kleur. Hij is fris,  
dorstlessend met citrus fruit en toch lekker rond in de mond.  
Zijn mooie balans maakt hem perfect als begeleidend glas van  
diverse voorgerechten. En uiteraard om zomaar vlak voor het  
eten lekker van te genieten. De wijn is in z’n jeugd op z’n best  
en verdient te worden gedronken binnen anderhalf jaar na de oogst.

Elevado Sauvignon blanc Argentinië  4,20 17,80
De wijngaarden profiteren door het zonnige weer overdag en de  
verkoeling uit de Andes in de nacht. De wijn wordt modern  
gemaakt met gekoelde vergisting in grote roestvast stalen tanks.  
Op deze manier komt de ware expressie van het fruit naar voren.  
Deze wijn heeft een bleek gele kleur. Het is een romige en toch 
frisse, mild droge witte wijn met o.a. aroma’s van citrus en wit fruit

Vermentino Di Sardegna italië  19,50
Tinnuri Vermentino di Sardegna is een prachtige Italiaanse  
witte wijn van het eiland Sardinië, gemaakt van de ermentino druif.  
De wijn is helder strogeel van kleur mediterrane kruiden stuiven bij  
deze wijn uit het glas. De sappige en fris fruitige smaak is zeer  
kenmerkend voor deze wijn. Naast de zachte citroen tonen is er ook  
een aangename kruidigheid aanwezig. Lange fruitige en verfrissende afdronk.

Wijnen



Rood
 Glas Fles

Lavila Merlot Frankrijk 3,50 16,00
Rode Lavila is een duidelijke zonnige wijn met een diep rode kleur,  
fris en zwoel rood fruit. De wijn bezit naast aroma’s van  
bosaardbeitjes en kersen, een licht pepertje, romige ondertoon en  
een heerlijk soepele, vrijwel tannineloze afdronk. Juist ook zijn  
koele frisse vruchtigheid en kruidenmelange blijven uitnodigen om  
steeds weer een nieuwe slok te nemen.

Valle de los andes Cabernet Sauvignon Chilli 4,20 17,80
Valle de los Andes is een aangename zwoele en fruitige wijn met  
hinten van kersen en pruimen. Deze rode wijn is soepel en  
ongecompliceerde van karakter en heeft een lichte kruidigheid.

Torres Coronas Spanje  19,50
Deze rode wijn is de trots van Miguel Torres senior. Stevig met  
veel zwart fruit, een mooie complexiteit en een heerlijke afdronk.
Torres Coronas Tempranillo is een rode wijn met een subtiele kleur  
van kersen met steen rode boventonen. Rijping op vat heeft de  
karakteristieke eigenschappen van de druivenvariëteiten versterkt  
en er toe bijgedragen om de wijn een zijdeachtige smaak te geven.  
De afdronk van Torres Coronas Tempranillo is lang en vol.

Rosé

Lavila Rose Cinsault Syrah Frankrijk 3,50 16,00
De cinsault-druiven worden direct geperst, maar de syrah-druiven  
worden geplet en blijven weken in het sap om de juiste kleur te  
verkrijgen. Paars met violet. Het is een intens geurende wijn,  
met een vleug van zwarte bessen en frambozen. Hij is goed  
uitgebalanceerd, de syrah biedt kruiden en aroma’s, de cinsault  
zachtheid en frisheid.

Wijnen
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