
Wat leuk dat je er bent! 

Wist je dat je ons ook terug kunt vinden op 

social media? Volg ons daarom snel op Facebook 

en Instagram @meisjekoffiegeschenk.

Iets te vieren?

Wil je een private dinnerfeestje, een high tea 

of aangeklede borrel? Vraag aan de balie naar 

de mogelijkheden. Meisje is heel flexibel en 

denkt graag met u mee!

Meisje’s Molukse avond

Een keer per maand kookt Meisje haar 

familie-eten. Molukse rijsttafel, aan je eigen 

tafel geserveerd. Vraag aan de balie naar de 

flyer voor de geplande data! 

To Go!

Alle drankjes en gerechten zijn uiteraard 

ook geschikt voor to-go!

to 
eat



ontbijt
Alle gerechten zijn niet aan tijd gebonden en 

kunnen de gehele dag besteld worden!

Croissant naturel 2,50

Croissant met boter en jam 3,25

Croissant met ham en / of kaas  4,00
(warm of koud)

Broodje ander beleg  3,25
(jam | chocopasta | pindakaas)

Broodje kaas 3,95

Broodje ham 3,95

Broodje van allebei  4,50
(helft ham | helft kaas)

Boterham (enkel) 1,00

Broodje (enkel) 1,50

Dikke yoghurt met Twents Geluk  5,25
huisgemaakte granola en honing

Kleine portie dikke yoghurt met 3,95
Twents Geluk huisgemaakte granola en honing

Extra fruit op de yoghurt? 1,75

Havermoutpap met klein schaaltje 5,95
fruit en kaneel (ook verkrijgbaar met 
soja-, amandel-, haver- of kokosmelk)

Kleine portie havermoutpap 4,25 
(met klein schaaltje fruit en kaneel)

Appel-kaneel Overnight Oats 5,95

met havermelk (Een nachtje geweekte 
rauwe havermout)

Verse fruitsalade 6,50 

Ontbijten zoals Meisje dat doet 11,95
Brood naar keuze, aangevuld met boeren-
kaas en/of weideham, koffie of thee. Daarnaast 
een mini croissant, verse kleine jus, bio jam, 
komkommer, tomaat en een gekookt eitje 

Klein Meisje’s ontbijtje 8,95
Brood naar keuze, boerenkaas en/of weideham, 
verse kleine jus, koffie of thee



Sarapan 13,95
Moluks ontbijt: nasi goreng (vegetarisch) 
met gebakken ei, komkommer, gefruite uitjes, 
huisgemaakte sambal, koffie of thee

Meisje is mede tot stand gekomen door 

crowdfunding. Als tegenprestatie zijn de namen 

van de funders verbonden aan een aantal 

gerechten. Als dank voor hun support! Daarnaast 

maakt Meisje graag gebruik van streekgebonden 

producten danwel vers van de Enschedese markt! 

Tosti zonder Franje  6,50
Lekker dik gesneden boterhammen (bruin of wit) 
belegd met boerenkaas en/of weideham

Tosti Marieke  7,50
Deze combinatie is bedacht door de naamgever 
zelf. Smullen van pindakaas met plakjes banaan          
en een beetje chilisaus (vegan) 

Tosti Belanda  8,00
Rijkelijk belegd met groene pesto, 
Hüttenkäse, tomaat en verse stukjes kipfilet

 gerechten
met een 
   verhaal

    brood
   warm



Twents worstenbroodje  4,00
Huisgemaakte Twents kruidnagel-worstje 
in brooddeeg, geserveerd met augurkjes en 
zilveruitjes

Broodje Ambon 10,95 
Broodje naar keuze met Semoer Ajam
(kipdijfilet in ketjapsaus volgens familierecept)

Kiest u voor een plak brood of een broodje 

(oergranen of wit rustiek). Glutenvrij brood 

eveneens aanwezig (zonder extra kosten).

Broodje Reina  8,75
Gezond belegd met boerenkaas, weideham,
gemengde sla, komkommer, tomaat en ander 
frisse groentes (de gezonde huisgemaakte 
yoghurtdressing wordt apart geserveerd)

Broodje Ronnie  8,75
Belegd met verse geitenkaas, walnoten              
en lokale bio honing en sla

Broodje Suheyda  8,75
Oriëntaals belegd broodje met huisgemaakte 
kruidenroomkaas, olijven, zongedroogde tomaten 
en sla

Broodje Els 8,75
Verrassend belegd met brie, vijgenjam,
komkommer en sla

Broodje Incognito  8,75
Deze funders wilden absoluut anoniem blijven. 
Belegd met fluweelzachte huisgemaakte tonijn-
salade met fijngesneden uitjes, kappertjes en sla

    brood
   koud



Broodje Helen en Eddy  8,75
(Een van onze favorieten!) Spannend belegd 
met hummus, geitenkaas en gegrilde groentes 
en avocado) 

Broodje Willeke  10,95
For ever friends by heart! Heerlijk belegd         
met warmgerookte zalm van de beste visboer 
van de Enschedese markt, kappertjes, sla en 
komkommer

De eitjes komen uiteraard van de lokale eierboer!

Omelet op twee boterhammen 8,95

Extra groente meegebakken in de omelet?      1,95

Enkele uitsmijter met ham en/of kaas 7,95
(1 boterham)

Dubbele uitsmijter met ham en/of kaas 9,95 
(2 boterhammen)   

Pannetje roerei 5,00

Gekookt eitje 1,50

Broodje gekookt eitje, met sla,  4,95

komkommer en tomaat

  het 
veelzijdige ei



Salade Lucas  11,95
De roodharige Lucas en rode bietjes. How red can 
it be! Een anders dan anders salade: gekookte 
bietjes, aardappeltjes uit de oven, fijngesneden 
ui en dille, dressing van olijfolie en balsamico, 
daarbovenop verse geitenkaas

Salade Wolbert  11,95
Frisse en gezonde groentesalade,  
met verse kipfilet of warmgerookte zalm 
of gekookt eitje. De frisse huisgemaakte 
yoghurtdressing wordt apart geserveerd

Extra topping: gekookt eitje 1,50

Extra topping: versgesneden kipfilet 2,50

Extra topping: warmgerookte zalm 3,50

Salade Yari  13,95
Oosters met eigen twist net zoals de naamgever!  
Rijstnoedelsalade, frisse groentes, dressing 
van sereh,gember en sojasaus, afgetopt met 
huisgemaakte sambal goreng tempeh (vegan)

Salade Antoinet  13,95
Gemengde salade, gerookte makreelfilet        
van de beste visboer van de Enschedese markt, 
fijngeneden appel en augurkjes, rode ui. Dressing 
van mosterd, suiker, augurkensap en olijfolie

Salade Gado Gado  14,95
Molukse groentesalade bestaande uit ijsbergsla, 
blokjes lontong, komkommer, boontjes, taugé, 
ei en huisgemaakte pindasaus, afgetopt met een 
crunch van kroepoek en gebakken uitjes. Naar 
wens serveren wij huisgemaakte sambal van mijn 
zusje Netty

 huisgemaakte 
maaltijdsalades



Borrelplank Sandrina 12,95
Een mix van Twentse kaas en worst van de 
markt, aangevuld met olijven, brood, 
kruidenroomkaas, olijfolie en mosterd

Borrelplank VanDeRietjes 13,95
Diverse warme hartige hapjes van mijn 
grote zus Atje. Werelds en zeker met een Molukse 
twist, aangevuld met olijven, brood, olijfolie en 
chilisaus

Borrelplank Maluku 14,95
Bestaande uit drie Molukse happerijtjes zoals 
bijvoorbeeld lemper, risolles of pastei, aangevuld 
met huisgemaakte sambal, brood, olijfolie en 
kroepoek

Meisje’s zoete ‘borrel’plank 16,95
Verschillende taartjes, huisgemaakte 
bonbons en andere huisgemaakte zoetigheden

Molukse happerijtjes Vanaf 3,75
Vraag aan de balie naar onze Molukse happerijtjes

zoals lemper, pasteitjes, ketan itam en meer!

Soep van de week 5,95
Elke week wat anders en natuurlijk 
huisgemaakt met zo nu en dan een Molukse twist!

Kleine dagsoep 3,50

Zoets uit de regio Vanaf 0,90
Check Meisje’s retro gebaksvitrine voor onze 
huisgemaakte taarten, bonbons en andere zoete 
happerijtjes. Glutenvrij ook aanwezig!

Meisje’s zoetigheiden voor thuis!
Bijna alle taarten en zoetigheden zijn te 
bestellen voor een feestje thuis of om kado te 
geven. Vraag aan de balie naar de mogelijkheden 
en/of bestelformulier.

 happerijtjes 
om te delen of
   juist niet!
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