
 

 

 
 

koffie & thee   
koffie      € 2,25 
cappuccino     € 2,50 
koffie verkeerd     € 2,50 
espresso     € 2,25 
espresso macchiato    € 2,50 
cortado      € 2,50  
dubbele espresso    € 3,25 
latte macchiato     € 2,75 
thee (Clipper, biologisch & fairtrade)  € 2,25 
verse muntthee met honing   € 2,50 
verse gemberthee met sinaasappel  € 2,50 

bij de koffie       
 

appeltaart met of zonder slagroom   € 3,75 
 

drankjes   
 
Frisdrank 
coca-cola, coca-cola zero, sinas, cassis, lipton ice tea, lipton ice 
tea green, sprite, sourcy rood, sourcy blauw, bitter lemon, 
tonic, chocomel, fristi    € 2,20 
Schulp sinaasappelsap of appelsap bio  € 2,70 
Glas Abrona appel/perensap uit eigen boomgaard € 2,50 
 
Wijn 
Onze rode en witte huiswijn Palacio de Cirat komt uit Spanje en 
is biologisch.  
wit -  Verdejo & Sauvignon – geurig, fris, sappig, soepel  
rood - Garnacha Tintonera – sappige inzet, vol en rond van 
smaak 
wit zoet – Küfertrunk uit Duitsland - elegant zoet 
rosé -  Ficada Terras do Sado, Portugal – sappig, fruitig, droog 

Alle wijnen: € 3,50 per glas of € 18,50 per fles 
 
Bier  
Flesje Hertog Jan, Radler 0.0%, Heineken 0.0% € 2,50 
 
speciaal bier van Brouwerij de Leckere Utrecht € 3,75 
Weizen 0,2 %, zacht van smaak, zoet romig in de afdronk 
Witte Vrouwen 5%, sterk verfrissend op basis van witbier en 
weizen 
Sonnenborgh 6,2%, heerlijk verfrissend oogstbier 
Paulus Abdij Koyt 7,5%, troebel meergranen Abdijbier, hoge 
gisting 

 

 
Benedeneind Noordzijde 408 -  3405 CD Benschop 
www.masmik.nl – 0627823966 – mik@masmik.nl 

 
 

 
open: 

woensdag en donderdag van 11.00 tot 17.00 uur 
vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 20.00 uur 

 

____________________________________________ 
 

lunch van 12.00 tot 15.00 uur 

      
 
broodjes 
Italiaanse bol of Waldkornbol 

• Buffelmozzarella, tomaat & pesto met basilicum 

     € 5 

• Rosbief, truffelmayo, pijnboompitjes en Parmezaan 

snippers    € 6 

• Huisgemaakte tonijnsalade met zongedroogde 
tomaatjes en olijven   € 6 

• Broodje Kwekkeboom kroket  € 4,50  

 
salade – gemengde salade met feta, gegrilde groenten & 
pijnboompitjes     € 9,50 
 
hartige taart -  huisgemaakt met Italiaanse groenten, kaas en 
rode pesto; met een kleine groene salade  € 7,50 
 
soep van de dag      € 5 

borrelhap   
 

brood & dip - rustiek brood met olie en dip € 3 
bitterballen – 8 van Dobben bitterballen of vega oesterzwam- 
bitterballen     € 6 
kaasstengels - 8 kaasstengels van oude kaas € 6 
Borrelplank met diverse koude lekkernijen zoals kaas, olijven, 
charcuterie en brood; vanaf 2 personen, prijs p.p.  € 8 
 

ijsjes                 
raketje      € 1,25 
cornetto classico     € 2,50 

____________________________________________ 
 

 
Heb je een allergie? Meld het ons, dan kunnen we 

daar rekening mee houden. 

http://www.masmik.nl/
mailto:mik@masmik.nl


 

 

 
 
 

BURGERMENU van vrijdag tot en met 
zondag van 16.00 – 19.00 uur 

 

vooraf     
 

brood & dip - rustiek brood met olie en dip € 3 
bitterballen – 8 van Dobben bitterballen   € 6 
kaasstengels - 8 kaasstengels van oude kaas € 6 
Borrelplank met diverse koude lekkernijen zoals kaas, olijven, 
charcuterie en brood; vanaf 2 personen, prijs p.p.  € 8 
 
salade – gemengde salade met feta, gegrilde groenten & 
pijnboompitjes     € 9,50 
  
soep van de dag      € 5 
 
 

 

burgers                
 
onze burgers worden gegrild op de bbq en geserveerd op een 
vers broodje met friet & cole slaw. De runderburgers zijn van 
100%  Waards Rund. * 
 
Je kan ook kiezen voor de vegetarische quinoa/bonen burger.  ** 
 
 

the Classic     - runderhamburger of quinoa burger 
klassieker met huisgemaakte 'secret sauce', ijsbergsla, cheddar 
kaas, gegrilde ui en tomaat   € 13,50 
 

de Truffel     -  runderhamburger of quinoa burger 
truffelmayo, knapperige gemengde sla en Parmezaanse 
kaasschilfers     € 14,50 
 

el Pica  -  runderhamburger of quinoa burger 
chimichurri met pit, ijsbergsla, cheddarkaas & jalapeños 
      € 14 
 

chicken burger 
malse kipfilet in marinade van teryaki, ijsbergsla & taugé 
      € 14 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

*HET GEHEIM VAN HET WAARDS RUND: 

 
Het geheim zit ‘m in de nostalgie, de puurheid en de authenticiteit van 
de producten. Het vlees is van absolute topkwaliteit en wordt met alle 
zorg omgeven. De runderen worden verwend in de wei en in de stal. 
Grazen in de Snelrewaard, langs de oevers van de Hollandse IJssel. 

Genietend in de stal van een zorgvuldig samengesteld menu van 
biologische soja, maïs, bierbostel, suikerbieten, aardappelvezels, hooi, 
stro en biologische kruiden met klassieke muziek op de achtergrond. 

 
** HET GEHEIM VAN QUINOA:  

 
De zaden van de quinoa plant lijken op graankorrels en worden ook op 
die manier verwerkt als basis voor de hamburgers. Quinoa is een bron 

van eiwit en de mineralen koper en magnesium. Daarnaast bevat 
quinoa vezels, B-vitamines, vitamine E en ijzer.  Een super gezonde, 

plantaardige hamburger dus! 
 

kids menu                 
 
burger menu 
kleine beef burger op een broodje met kaas,  friet, appelmoes 
en een ijsje toe     € 9 
 
burger menu met kip 
kleine kipburger op een broodje met friet, appelmoes en een 
ijsje toe      € 9 

 
 

toetje    
 
rock slide brownie met chocolade en pecannoten met bolletje 
vanille ijs of karamel ijs    € 7 

ijsjes                 
raketje      € 1,25 
cornetto classico     € 2,50 
 

 
 

 


