
M-EATERY
MECHELEN

food   drinks



PRIME MEAT ÉN 
DE JOSPER GRILL, EEN 

BIJZONDERE ERVARING 

De combinatie van heerlijke vleessoorten aangevuld met verse 
ingrediënten in de puurheid van hun smaak liggen aan de basis van 
onze (h)eerlijke ervaringen. Een duidelijke visie indachtig hebben we 
een team geselecteerd met een mooie balans tussen ervaring, jong 
dynamisme en passie. Ons doel? U culinair te laten genieten van uw 

M-eatery beleving.

JOSPER, PASSION FOR GRILLING
 
Josper is de elegante combinatie tussen een grill en een oven in één 
toestel. Deze gesloten grill op houtskool zorgt er voor dat smaken en 
aroma’s beter tot hun recht komen.

#everybodymeats
#meatery

the ideaMEET

Zaakvoerder Scalle en de horeca, het is al 
achttien jaar lang een geslaagde combinatie. 
Zijn eerste liefde ‘Den Boesj’ aan het 
stationsplein staat bij menig Mechelaar 
bekend als gezellige bar, waar men zich 
welkom voelt en ongestoord kan genieten van 
een avondje uit. Een pintje aan de bar of iets 
verfijnder in de uitnodigende kroeg, bij Scalle 
is iedereen steeds een welgekomen gast.
 
In 2013 voelde Scalle echter de drang 
naar een bijkomend avontuur, een nieuwe 
uitdaging. Een plotse opportuniteit in de 
nabijheid van ‘Den Boesj’ diende zich aan 
als een niet te missen kans. Brasserie La 
Flèche, eveneens een begrip in de Mechelse 
horeca-wereld, hield op te bestaan en 
dus sloegen Scalle en zijn goede vriend 
Mehdi de handen in elkaar om iets nieuws 
te starten, iets unieks. Het gebouw werd 
grondig aangepakt en een professioneel en 
enthousiast architectenteam zorgde voor 
een unieke look met een ontspannen sfeer.
 

Iedere horecazaak heeft echter ook nood 
aan een topteam met fijne en dynamische 
gastvrouwen en –heren. Het keukenteam 
rond chef Bolle en zijn rechterhand Mila, 
die in het verleden hun strepen al verdiend 
hebben, bruist van de energie en staat te 
popelen om haar passie voor gastronomie 
te vertalen in overheerlijke gerechten.
 
M-EATERY staat voor ontdekking. Het 
proeven van een heerlijk stukje vlees in de 
puurheid van zijn naam, het ontdekken van 
een lekker drankje bij heerlijke antipasti en 
dit allemaal in een mooi kader in de fijne 
stationsomgeving die volop in beweging is.
 
Fijn dat ook u wilt proeven van wat hopelijk 
een mooi verhaal mag worden…

WELKOM IN M-EATERY!
GENIET VAN DE SFEER EN 
LAAT HET SMAKEN.



Cola  € 2,90

Cola Light € 2,90

Cola Zero € 2,90

Fanta € 2,90

Sprite € 2,90

Minute Maid: Sinaas / Pompelmoes / Tomaat / ACE / Appel / Appel-kers   € 3,00

Schweppes Indian Tonic / Agrum / Bitter lemon € 3,00

Gini € 3,00

Lipton Ice Tea / Green  € 3,00

Canada Dry  € 3,00

Cécémel € 3,00

Chaudfontaine Niet bruisend 25 cl / 50 cl / 100 cl € 2,80 / € 5,00 / € 8,00

Chaudfontaine Licht bruisend 50 cl / 100 cl € 2,80 / € 5,00 / € 8,00

Chaudfontaine Bruisend 25 cl / 50 cl / 100 cl € 2,80 / € 5,00 / € 8,00

Vers sinaasappelsap € 5,00

Premium tonic € 3,50

TAP BIEREN

Maes  € 2,90

Grimbergen: Blond / Bruin € 3,80

Mort Subite: Kriek  € 3,10

FLES BIEREN

Affligem: Blond / Dubbel / Tripel € 3,80

Mort Subite: Gueuze  € 3,10

Grimbergen: Tripel € 3,80

Brugs tarwebier  € 3,10

Desperados € 3,80

Duvel € 4,20

Chimay Blauw 9% € 4,50

Chimay Rood 7% € 4,50

Chimay Wit 8% € 4,50

Gouden Carolus: Classic / Tripel € 4,50

M-EET BEERS M-EET DRINKS

#inthemoodyet?
#meatery



Ricard “comme il faut“ 2 cl   € 2,90

Ricard 5 cl    € 5,50

Sandeman red  € 4,50

Sandeman white  € 4,50

Domecq (dry Sherry)  € 4,50

Bisquit (Pineau des Charentes)  € 4,50

Lillet wit (Vermouth)   € 5,20

Lillet rosé (Vermouth)   € 5,20

Lillet rood (Vermouth)   € 5,20

Campari    € 5,20

Havana Club 3 anos € 7,50

Havan Club 7 anos € 8,50

Beefeater € 6,70

Beefeater 24 € 8,70

Plymouth € 8,70

Gaugin (BE) € 9,50

Monkey 47 € 10,00 

Absolut Vodka € 6,70

Jameson € 6,90

Aperol Spritz € 7,00

Cava Brut            glas € 6,00

                                     fles                                € 26,00

Kirr Royal € 8,00

Mumm                           glas € 12,00
 

                                    fles € 65,00

Mumm Rosé                  fles € 75,00

Artéis & co                           fles € 75,00

Huiswijn wit: Rucahue, Sauvignon Blanc   glas  € 4,80

Huiswijn rosé: Les Petits Secrets Grenache   glas  € 4,80

Huiswijn rood: Jean Berteau Côtes Du Rhône               glas  € 4,80
 

Huiswijn wit: Rucahue, Sauvignon Blanc                fles  € 21,00

Huiswijn rosé: Les Petits Secrets Grenache   fles  € 21,00

Huiswijn rood: Jean Berteau Côtes Du Rhône  fles € 21,00

Aperitif Maison                Gin cocktail  € 10,00 

Infused Merky   Let us surprise you... € 13,00

Cuba Libré                      Rum cocktail  € 10,00

Basil Smash                    Gin cocktail  € 9,00

Cointreaupolitan   Cointreau cocktail € 10,00

La vie en rose   Lillet cocktail € 10,00

Old Fashioned  Whisky cocktail € 11,00

Blood orange Mule   Vodka cocktail € 10,00

Watermelon Spritzer   Gin cocktail € 11,00

Tom Collins  Virgin cocktail € 7,00

Antipasti bord (min. 2 personen)  (pp) € 10,00 

Assortiment van onze beste antipasti in combinatie met 
een heerlijk gesmolten camembert

M-EET HOUSEWINES

M-EET COCKTAILS

M-EET WITH FRIENDS

M-EET SPIRITS

M-EET BUBBLES

#unexpectedguest
#meatery



Huisgemaakte garnaalkroketten met hun mayonaise & gefruite peterselie € 17 ,00

Beef Bijou: carpaccio van Black Angus, traaggegaard buikspek, handgesneden
tartaar van Piemonte, Secreto n°7 & tomaten/wodkasorbet € 17,00

Smoked Surf & Turf: sol-y-les, gamba, coquille, buikspek
met mango & graanmosterddressing € 18,00

Krokante brique van pulled pork met cremoons-mosterd-fruit 
en fris slaatje van rode misuna € 16,00

Ceviche van makreel met komkommerstructuren  € 15,00

Carpaccio van Iberico flanksteak met tartufata en ganzenlever, 
ciprianidressing  € 18,00

Duo van mergpijp gegratineerd met spekcrumble en Sint-Jacobsvrucht  € 17,00

Lunch (2)  € 21,00

Lunch (3) € 28,50

Enkel tussen 12 en 14u 

M-EET STARTERS

M-EET IN TIME

#me(at)time
#meatery



STEAK

 Filet mignon Black Angus (Schotland)      € 23,00

 Urugayaanse Hereford Bavette € 22,00

FILET PUR

 Montbéliard   € 38,00

 Argentijnse Hereford   € 33,00

 Bazadaise    € 37,00

ENTRECÔTE

 Prime USA Angus (Hilton prime beef - grain fed) € 38,00

 Schotse Black Aberdeen (360° Dry-Aged) € 35,00

 Eifel côte de boeuf (Dry-Aged 3 weken) € 32,00

 Australische Black Angus Ribeye € 40,00

CÔTE À L’OS (met been) - 2 personen

 Maine d’ Anjou (Dry-Aged 4 weken) (pp) € 58,00

 West-Vlaams Rood (Dry-Aged 6 weken) (pp) € 52,00

 Simmentaler (pp) € 44,00

EXTRA BIJGERECHTEN

 Gegrilde lettue met basilicumolie en pompoenpitjes € 5,00

 Gegrilde paksoi met sesamolie & wortelzalf                                       € 6,00

 Slaatje van babytomaatjes                                                           € 6,00

 Mengeling bosvruchten (shitake, oesterzwam, parijse champignon) € 5,00

 Marktslaatje  € 5,00

Keuze:  Verse frietjes, kroketjes, jacked potato met zure room,  
 aardappel in de schil met lookboter, krieltjes uit de Josper

Sauzen:  Tomaten-chermoula, peperroom, archiduc, bearnaise, gorgonzola,  
 choron, kervelmosterd

Slaatje met gegrilde haloumi, gamba en taggiasche olijven, gemberdressing  € 22,00

Ribbetjes sweet & spicy met vers marktslaatje en aardappel in de schil  € 21,00

Tagliata van Belgisch Wit-Blauw onglet met limoen, truffel, Parmezaan
en gebakken krieltjes  € 26,00

Rundstartaar door uzelf bereid € 20,00

Salade “Stracciatella caprése”, basilicumolie en krokante kippenlevertjes € 24,00

Involtini van witte kool met granen van boekweit, extra vergine en fijne groentjes  € 21,00

Tataki van tonijn met noritenaki en Oosterse ijspegels € 26,00

Hele, op Josper gegrilde babykreeft met verse pasta, tijm en blanke
botersaus en d’Aquitaine kaviaar € 34,00

Op zijn geheel gegrilde zeebaars met venkel, hollandaise met limoen, 
ravioli van porcini € 27,00

Pappilot van zalm, groentespaghetti, dragonroom & krieltjes € 24,00

Gegrilde of gebakken zeetong € 32,00

M-EATERY 

M-EET FISH

JOSPER MEAT 

#CUTESTcatchoftheday
#meatery



Koffie         € 3,00

Mokka  € 3,00

Decafeïné  € 3,10

Caffé Latte  € 3,20

Cappuccino € 3,10

Warme chocolademelk € 3,20

Thee: Samova assortiment  € 4,00
High Darling: Bio Darjeeling

Maybe Baby: Bio fruitmix met ananas & aardbei

Team Spirit: Kruiden/Groene thee

Lazy Daze: Bio Zwarte thee Earl Grey

Jasmijn: Jasmijn thee op basis van groene chinese thee

Istanbul Nights: Bio Zwarte thee/Munt 

Scuba Garden: Niet gefermenteerde rooibos met zeealgen spirulina & sinaasappel, ontzurend (bevat geen theïne)

Low Rider: Chinese gerookte green needle thee met veel antioxidanten  

Verse muntthee  € 4,00

Irish coffee   Jameson Irish Whisky                                € 8,50                  

Italian coffee   Disaronno Amaretto                                     € 8,50

French coffee   Martell VS Cognac                                      € 8,50

Cuban coffee   Havana club 7 anos                              € 9,50                              

Baileys coffee  € 8,50

Carachillo   Spanish Cognac                                        € 7,00

Met vers gemaakt zoetje 

Disaronno                                             Amaretto                        € 6,00

Ramazotti                                              Sambuca                        € 6,50

Cointreau                                                                                   € 6,50

Baileys                                                  Whisky cream                 € 6,50

Grappa                      € 8,00

Calvados  € 8,00

Poire Williams € 8,00

Havana Club Seleccion de Maestros         Rum                              € 12,00

Martell VS                                             Cognac                           € 6,50

Martell XO                                             Cognac                           € 22,00

Chivas Regal 12Y                                   Scotch blend deluxe         € 7,00

Chivas Regal 18Y                                   Scotch blend deluxe  € 11,00

Royal Salute 21Y                                    Scotch blend deluxe  € 24,00

Jameson Select reserve                         Irish blend deluxe            € 8,00

The Glenlivet 12Y                                  Single malt                      € 8,00

The Glenlivet 15Y                                  Single malt                      € 9,00

The Glenlivet 16Y Nadurra                      Single malt                      € 12,00

Longmorn 16Y                                       Single malt                      € 11,00

Scapa 16Y                                             Single malt                      € 11,00

Aberlour 10Y                                         Single malt                      € 7,00

Aberlour A’bunadh                                  Single malt                      € 12,00

Limoncello € 5,50

Ratafia € 6,50

M-EET BEFORE SLEEP 

M-EET COFFEE

M-EET SWEETS

Carpaccio van tamarillo en kiwi met koningskruid, gazpacho van aardbei, 
z’n krokantje en vanille-ijs € 11,00

Dame blanche “our way” € 11,00

Panna cotta met rood fruit en meringue   € 10,00

Cremeux van kalamansi met mango, wit chocolade-ijs en 
geroosterde pindanoten € 11,00

Gegrilde babybanaan “en chemise”, galette van maïsvlokken, rhum karamel
en stracciatellaijs € 12,00

Ons ijs is huisgemaakt
#sweetsformysweet

#meatery



M-EET THE BEEF

HET DRY-AGED RUNDVLEES

MONTBÉLIARD

Het Montbéliarde-ras vindt zijn oorsprong 
in het gebied tussen Zwitserland en 
Frankrijk, de Jura. De Montbéliarde is een 
melk- en vleesras met een gunstige vet-/
eiwitverhouding.

Voor de ultieme smaakbeleving moet vlees, 
net zoals dat vroeger gebruikelijk was, enkele 
weken rijpen. Enzymen zorgen ervoor dat 
eiwitten worden afgebroken tijdens de 
rijping. Eiwitten zorgen voor de samenhang 
en stevigheid van het vlees. Door het 

afbreken van eiwitten wordt het vlees malser 
en ontwikkelt ook een intensere smaak. 

Dry-Aged vlees is veel donkerder dan vlees dat 
direct van het slachthuis komt en is populair 
bij liefhebbers van rundvlees.

URUGUAYAANSE HEREFORD BAVETTE

Bavette zeggen de Fransen. Flap meat, zo heet 
het in de Verenigde Staten. Wij kennen het 
als vanglap, ondanks de term is dit vlees echt 
heel bijzonder! Bavette gaart mooi regelmatig 
daarom heel snel. 
Deze bavette komt uit Zuid-Amerika, en wel 

uit de prachtige pampa’s van Uruguay. De 
runderen worden gevoed met enkel graan, 
hetgeen zorgt voor een prachtig gelijkmatige 
groei en een schitterende marmering. Het 
vlees heeft een heerlijke smaak en een trotse 
structuur.

PRIME USA ANGUS (HILTON PRIME BEEF) 

Na hun invoering naar de USA in de 19de eeuw, 
zijn de Angus runderen er uitgegroeid tot een 
van de meest populaire runderrassen. Prime is 
hier de hoogste classificatie en slechts enkele 
op 100 dieren krijgen deze quotering.
Angusvlees staat synoniem voor een fijne 
vleesdraad, marmering en een uitzonderlijke 

kwaliteit. Een hemels stukje vlees. 
Onze angus  uit de U.S.A. is diervriendelijk 
gekweekt, hormonenvrij (NHTC non 
hormontreated cattle), antibiotica-vrij en 
graangevoederd. Een uitzonderlijk stukje 
vlees topkwaliteit.

BAZADAISE

De Bazadaise uit het zuidwesten van Frankrijk 
staat vooral bekend om zijn sterk gevleesde 
karkas in verhouding tot een fijn en licht 
geraamte. Daarnaast wordt het vlees geroemd 
vanwege de complexe smaakstructuur.

De Bazadaise is makkelijk te herkennen aan 
zijn grijze of antracietkleurige vacht. Het vlees 
van de Bazadaise is een nichevlees voor de 
fijnproever. Dit ras is voornamelijk terug te 
vinden in de Pyreneeën.

#beautifulnature
#meatery

WEST-VLAAMS ROOD

HET HEREFORD RAS

Het Belgisch rood rund, of het West-Vlaams 
rood ras is een groot, lang en zwaar dier.  
Het is een vroegrijp ras dat ook gekend is 
om zijn grote groeikracht en zijn uitstekende 
vleeskwaliteit. Tot halfweg de jaren zeventig 
werd het dubbeldoeltype bij het West-Vlaams 
rood rund nagestreefd.

Toen het West-Vlaams rood rund aan het 
eind van de jaren tachtig werd geselecteerd 
in een melktypische richting, zijn sommige 
fokkers binnen het ras juist in de vleesrichting 
gaan selecteren. In 1979 is er dan ook een 
afzonderlijk hulpstamboek opgericht voor 
het vleestype.

Hereford is één van de beste en gezondste 
vleessoorten ter wereld. Het gemarmerde 
rundvlees heeft een fijne en karakteristieke 
smaak. Deze marmering verdwijnt wanneer 
het vlees bereid wordt. In 2009 bekroonde 

het tijdschrift BEEF! “Hereford” tot “beste 
steak ter wereld”. Daarmee liet Hereford 
gedoodverfde winnaars als het Franse 
Charolais en het Australische Wagyu achter 
zich. 



M-EATERY
MECHELEN

#meatery

#meatyousoon
#meatery


