
Lekkere SNACKS  
SAUCIJZENBROODJE 2,75 
KAASBROODJE   2,75 
CROISSANT NATUREL  1,25 
CROISSANT KAAS (WARM) 2,95 
CROISSANT HAM-KAAS (WARM)  3,25
TOSTI KAAS 3,50 
TOSTI HAM / KAAS 3,95 
TOSTI HAWAÏ  4,50 
BROODJE BAL GEHAKT 3,75 

 

• menu •

KAART

DE lekkerste 
BRASSERIE VAN 

MAASSLUIS

NATUREL  7,00
KAAS  7,50 
BOERENHAM 7,50 
BOERENHAM EN KAAS 8,00
SPEK 8,00
SPEK EN KAAS  8,50
ROSBIEF 9,00
GEROOKTE ZALM  10,00
GEROOKTE ZALM  EN KAAS 10,50
BOERENOMELET  8,50
BOERENOMELET MET KAAS  9,00
BOERENOMELET MET HAM EN KAAS 9,50

Extra ingrediënt bij de uitsmijter of omelet  € 1,00

Uitsmijters & OMELETTEN

Alle uitsmijters en omeletten worden geserveerd op 
twee sneden Pain Tradition van Bakkerij Bussing     

Voor bij de KOFFIE 

REUZE BOKKEPOOT      2,25 

APPELTAART  2,75
Met echte slagroom    3,25

CAFÉ COMPLET 6,50
Verschillende lekkernijen, een 
glaasje advocaat met slagroom 
en koffie of thee                            

TOMPOUCE 
VAN HOLTKAMP 3,00
Met echte slagroom 3,50 

LUNCH & DINER
de hele dag te bestellen!

BorrelTIJD!
 

BRASSERIE MONSIEUR PAUL
Noordvliet 5, 3142 CH Maassluis  |  010 59 18008

info@monsieurpaul.nl  |  monsieurpaul.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag en dinsdag van 8.30 tot 18.00 uur

Woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 22.00 uur

Zondag van 10.00 tot 20.00 uur

Iedere vrijdag en zaterdag serveren wij 
Hapas & Tapas vanaf 18.00 uur. Reserveren gewenst.

Uiteraard kunt u op deze dagen ook
genieten van onze à la carte gerechten

Onze trots...
PAULTJE

Dit moet je proeven! 
3,50

Grotere GERECHTEN

HAMBURGER   11,50 
Een 100% rundvleesburger met 
gebakken uitjes, een omelet en 
een speciale hamburgersaus, op 
een hamburger bol van de grill

Ook lekker met gekruide 
aardappeltjes 13,50

BIEFSTUK VAN DE HAAS   
Een heerlijke, malse biefstuk 
gebakken in croma en afgeblust
met rode wijn. Met gebakken 
champig nons en lekker veel jus
Met witte boterhammen 15,50 
Met gekruide aardappeltjes 17,50 

HETE KIP   13,50
Gegrilde kipfilet met paprika, 
ui en champignons met een 
lekker sausje. In het pannetje 
geserveerd met gekruide 
aardappeltjes en verse sla 

KIPSATÉ  
Gegrilde kipsaté met 
pittige satésaus en verse salade
Met stokbrood 11,00 
Met gekruide aardappeltjes 13,50

FISH & CHIPS   13,50 
Gewoon een lekker gefrituurd 
visje met gekruide aardappeltjes 
en ravigottesaus met salade

CAMEMBERT  13,50
Met gebakken ananas en cran-
berry jam. Geserveerd met 
gekruide aardappeltjes en een 
heerlijke salade. Voor onze  
vegetarische gasten 

PASTA 
MONSIEUR PAUL 13,50
Penne met kip in een saus van 
gegrilde paprika. Met verse 
salade en oude brokkelkaas

BROOD MET SMEERSELS 3,95

KNOFLOOK OLIJVEN 3,95

BITTERBALLEN 
Van Kwekkeboom
6 stuks - 5,00  |  12 stuks - 9.00

BITTERGARNITUUR  9,00
Assorti - 15 stuks

LUXE HAPJES  8,95
Warm en koud - 8 stuks

LUXE VEGETARISCHE   8,95
HAPJES
Warm en koud - 8 stuks

borrelPLANK

Een plank vol heerlijke 
hapjes voor bij de borrel 

2 personen  20,00
3 personen  30,00 

etc. etc.

HAPAS & TAPAS  23,50 p.p.

Iedere vrijdag- en zaterdagavond vanaf 18.00 uur
Reserveren gewenst

3-GANGEN
MENU

Bekijk onze speciale kaart



Belegde BROODJES
 

BOL GEZOND  7,00 
Witte of bruine bol met ham 
of kip, kaas, komkommer, 
tomaat, ei, mesclun sla en 
een frisse dressing

CIABATTA TONIJN   8,50 
Ciabatta met huisgemaakte 
tonijnsalade en huisgemaakte  
olijventapenade met salade 
en tomaat 

FILET AMÉRICAIN OP 
ZIJN BEST   8,50 
Italiaanse bol met filet américain, 
uitjes, gekookt eitje en bestrooid 
met oude brokkelkaas

ROSBIEF 
À LA MONSIEUR PAUL   9,00 
Boerenboterhammen met 
rosbief, pesto, pijnboompitten 
en verse sla

CARPACCIO    10,50 
Witte of bruine bol belegd met 
superdun gesneden ossenhaas,  
olijventapenade, pesto, oude 
brokkelkaas, pijnboompitten 
en een lekkere frisse honing-
mosterd dressing

‘ONZE KLASSIEKER’ 
GEROOKTE ZALM   10,75 
Toast met gerookte zalm, 
roomkaas, kappertjes, luxe sla 
en gekookt ei  

BOERENBOL 
KIP-APPEL-HONING  9,00 
Bruine boerenbol met gegrilde 
kipfilet, kip kerrie salade, stukjes 
appel, pijnboompitten, mesclun 
sla en een beetje honing 

WRAP GEGRILDE KIP  8,00 
Met roomkaas, pesto, honing, 
frisse salade, oude kaas en  
pijnboompitjes. Geserveerd 
met meloen

Warme BROODJES
 

TUNA MELT  8,50
Ciabatta tonijnsalade, oude kaas, 
pesto, tomaat en pijnboompitjes      

SPAANSE BOL  9,00
Bol met gesmolten brie, salami 
en chorizo 

NOORSE BOL 10,50
Bol met gerookte zalm, paprika, 
preirauwkost en roomkaas

 

EEN OUDE 
VERTROUWDE 8,00
Milano broodje met gesmolten 
brie, honing en pijnboompitten 

EEN KEER 
IETS ANDERS?  8,50
Meergranen panini met 
gesmolten oude kaas over 
paprika en preirauwkost met 
pittige saus 

VOORUIT MET DE GEIT 8,50
Meergranen panini warme  
geitenkaas, gegarneerd met 
walnoten, honing en frisse sla 

KIP UIT HET PANNETJE 9,00
Gegrilde kipfilet met paprika, ui 
en champignons met een lekker 
sausje, zo uit het pannetje op 
een Italiaanse bol  

GEBAKKEN 
FRICANDEAU  9,00
Witte of bruine bol met 
gebakken fricandeau, paprika, ui 
en champignons, met pindasaus 

BELLA ITALIA  8,50 
Ciabatta met gesmolten mozza-
rella, pesto, zongedroogde
tomaatjes, pijnboompitten, en 
een frisse salade met tomaat 

 

Onze SPECIALITEITEN
 

SOEP UIT ‘T PANNETJE 5,50
Een dagelijks wisselende soep 
met keuze uit bruin of wit brood 
met echte boter  

TOSTI 
MONSIEUR PAUL  8,00
XXL tosti met kaas, salami, ui, 
paprika en een lekker pittig 
sausje apart

CLUBSANDWICH 9,75
Drie geroosterde boterhammen 
met gekruide kip, eiersalade, 
tapenade, kaas, spek, komkommer 
en sla, gegarneerd met tortilla 
chips en guacamole 

ZALMSANDWICH 10,75
Drie geroosterde boterhammen 
met gerookte zalm, zalmsalade, 
roomkaas, tomaat en komkommer 

RUNDVLEES CROQUETTEN 
VAN HOLTKAMP  9,00
Twee croquetten van patisserie 
Holtkamp uit Maassluis, met twee 
boeren boterhammen en mosterd 

TRIO VAN VLEES 11,50
Drie creaties belegd met rosbief, 
pesto en rucola, Serranoham 
met zongedroogde tomaat en 
carpaccio à la Monsieur Paul

TRIO VAN VIS 14,50
Drie creaties belegd met zalm 
en roomkaas, tonijnsalade en 
gerookte paling met eiersalade

Sommige van onze gerechten 
bevatten allergenen. 
Vraag de bediening desgewenst 
om informatie betreffende 
uw gerecht.

Maaltijd SALADES
 

SALADE NIÇOISE   10,50 
Frisse mesclun sla met tonijn, 
tomaat, ei, olijven, komkommer, 
ui, pijnboompitten en een frisse 
dressing 

SALADE  
MONSIEUR PAUL   10,50 
Frisse mesclun sla met gegrilde 
kip, komkommer, tomaat, ui, 
augurk, ei, pijnboompitten, en 
een frisse dressing 

SALADE NOORDVLIET 13,50 
Frisse mesclun sla met gerookte 
zalm, tomaat, komkommer, ei, 
kappertjes, olijven, pijnboompitten
en een frisse dressing 

SALADE GEITENKAAS  11,50 
Frisse mesclun sla met 
lauw-warme geitenkaas, tomaat, 
komkommer, ei, gebakken spek, 
walnoten en een verrassende 
balsamicodressing  

VitaMINES

Verse jus d’orange 
Klein 3,25  |  Middel 3,95  |  Groot 4,50

 
Jus / aardbei  

(mix van jus d’orange en aardbeien) 
4,50

PROEVERIJTJE  vanaf 2 pers.
Laat u verrassen door een combinatie van 

verschillende lunchspecialiteiten (warm en koud) 
Incl. een glas sap naar keuze  

17,50 p.p. 

ONTBIJT
tot 12.00 uur

LUNCH
tot 17.00 uur

LUNCH  tip!
Boeren boterhammen met biefstukreepjes op 
Oosterse wijze. Een traktatie met een heerlijke 

ketjaptwist, taugé en gewokte paprika  

14,50 

Alle salades worden geserveerd met wit of bruin brood.

Wij werken met zoveel mogelijk eerlijke, 
  duurzame producten en het liefst uit de regio. 
            Eet smakelijk! 

ONTBIJTPLANK Monsieur Paul  12.50 p.p.

Vers gebakken croissant  - verschillende broodsoorten
jonge kaas - oude kaas - Spaanse ham - eiersalade - zoet beleg
scrambled egg - yoghurt met fruit - glaasje verse jus d’orange
kopje koffie/thee

ONTBIJTPLANK De Luxe  15.00 p.p.

Vers gebakken croissant  - verschillende broodsoorten
jonge kaas - oude kaas - Spaanse ham - eiersalade - zoet beleg
scrambled egg - yoghurt met fruit - gerookte zalm - gebakken spek
glaasje verse jus d’orange - kopje koffie/thee

GEBAKKEN EIEREN  zigeunerstijl   9,50 

Geserveerd in een pannetje met champignons, ui, paprika, courgette, 
gesmolten kaas en geroosterde boterhammen                                                                             

Healty BREAKFAST   8,00 

Griekse yoghurt met honing en granola en een glaasje verse 
jus d’orange 

12 - UURTJE

Glaasje soep, mini broodje kaas,  
boterham gebakken ei met spek  

en een mini broodje kipfilet

12,50 p.p 

Al meer dan 30 jaar
         een begrip in Maassluis!


