DINER

WELKOM
U bevindt zich momenteel in het monumentale W. van der Schootpand naar een
ontwerp van De Bever Architecten. Mr.Sister deelt deze schitterende locatie met
Holland Art Gallery, gevestigd op de etages boven ons.
MR.SISTER
Met veel trots hebben wij in 2017 op de populairste plek van Eindhoven onze
foodbar geopend. In dit schitterende pand met een rijke historie serveren wij
met plezier een uitgebreid assortiment van uiteenlopende gerechten, bites
en drankjes. U bent altijd welkom om lekker te komen lunchen en dineren, of
natuurlijk om gewoon gezellig een avond iets te komen drinken.

GET SOCIAL

and follow us on

FACEBOOK

and
INSTAGRAM
MRSISTEREINDHOVEN
MRSISTEREINDHOVEN

MRSISTER.NL

WiFi
CONNECT :

Fre e w i f i m r. s i s t e r

Login via Facebook of Instagram
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2 - WIJ 10 - WIJNEN NEN

Heeft u vragen over allergenen, het menu of heeft u misschien speciale wensen?
Onze medewerkers staan voor u klaar en doen er alles aan om het u zo goed
mogelijk naar de zin te maken tijdens uw bezoek aan Mr.Sister.
Gezellig dat u er bent!

WARME DRANKEN
Ristretto2.50
Espresso2.50
Dubbele Espresso
3.50
Koffie2.50
Espresso macchiato
2.80
Cappuccino2.80
Latte3.00
Latte macchiato
3.00
Flat White	
3.50
U kunt voor uw koffiespecialiteiten ook kiezen voor soya, haver of almond
Extra shot Espresso

+ 0.50
+ 1.00

Thee2.50
Verse muntthee
3.00
Verse gemberthee
3.00
Warme chocolademelk (Slagroom +0.50) 2.80
KOFFIESPECIALITEITEN
Bailey’s coffee

6.50

Bailey’s met Lavazza gold koffie en ongezoete slagroom

Irish coffee

6.50

Whisky met Lavazza gold koffie en ongezoete slagroom

French coffee

6.50

Grand Marnier likeur met Lavazza gold koffie en ongezoete slagroom

Coffee 43

6.50

Licor 43 likeur met Lavazza gold koffie en ongezoete slagroom

Italian coffee

6.50

Disaronno Amaretto met Lavazza gold koffie en ongezoete slagroom



MR. SISTER LOVES COFFEE

WATER
Acqua Panna plat 25cl
Acqua Panna plat 75cl
San Pellegrino bruisend 25cl
San Pellegrino bruisend 75cl

2.60
6.20
2.60
6.20

VERSE SAPPEN
Jus d’orange
Smoothie van de dag

4.00
4.50

ICE TEA’S
Ice Tea Sparkling			
Ice Tea Green			

2.60
2.60

GLAS

Homemade
Homemade
Homemade
Homemade

Whittington
Whittington
Whittington
Whittington

KARAF 0.5L

Peach
3.30
6.00
Lemon
3.30
6.00
Green Ginger Lemon 3.30		
smaak van de dag
3.30		

KARAF 1L

11.00
11.00

KOUDE DRANKEN
Coca-Cola / zero
Fanta orange / cassis
Sprite
Rivella
Kinley tonic
Fever Tree aromatic tonic
Fever Tree clementine tonic
Fever Tree elderflower tonic
Fever Tree ginger ale
Fever Tree ginger beer
Chocomel
Fristi
Tomatensap
Appelsap

2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
3.20
3.20
3.20
3.20
3.20
2.60
2.60
2.60
2.60

Onze koffie wordt bereid met een zorgvuldig samengestelde blend van de beste Arabica bonen
uit Brazilië en Colombia en Robusta bonen uit Java. Deze koffie heeft een volle smaak, een
perfecte balans tussen bitter en zoet, en heeft een nasmaak van zoete melkchocolade en subtiele
hints van vanille.

Voor onze melkspecialiteiten en espresso hebben wij gekozen voor Kafa, de Single-Origin
Coffee” uit Ethiopië, één van ‘s werelds beste koffiebonen. Kafa dankt haar naam aan een kleine
regio waar koffie productie per hectare zeer laag is en de ambachtelijke technieken die worden
gebruikt voor de teelt van deze koffie zorgen voor een beperkt aanbod van het product en maakt
het daardoor zeer exclusief. In dit zelfde bos is ooit de eerste koffieplant ooit ontdekt. Kafa
is van zichzelf al een “reservé”: beperkte hoeveelheid, onvergelijkbare kwaliteit en exclusieve
aroma’s. Deze geprezen 100% Arabica koffie groeit in onbesmette en natuurlijke vruchtbare
gronden. Dankzij de perfecte combinatie van het inheemse rijke terrein en een ideaal klimaat,
is het hier en nergens anders ter wereld dat de koffie spontaan groeit, in het hart van het bos.
De koffiebessen worden één voor één met de hand geplukt. De bonen behouden hierdoor hun
maximale aromatische geur.
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DRANKEN - 5

BIER VAN DE TAP
Hertog Jan Pilsener 25cl/50cl
Hertog Jan Weizen 30cl/50cl 5.7%

PORT / SHERRY / VERMOUTH
2.70 / 5.20
4.00 / 6.50

Een volmondig, fris en diepgoud bier met karaktervolle bittertonen
en een prettige stevige afdronk

Leffe blond 6.6%

4.50

Een authentiek blond abdijbier waar een vleugje bitterheid doorschemert

Karmeliet Tripel 8.4%

4.50

Brouwerij het IJ Wisseltap 30cl

4.80

Eigenzinnige speciaalbieren uit de hoofdstad. Wisselend per seizoen

BIER IN FLES
Jupiler 0.0%
Hoegaarden Radler 0.0%
Hoegaarden Radler 2.0%
Hertog Jan Bastaard 2.7%

2.50
3.00
3.80
3.80

100% gebrouwen Radler. Heerlijk fris en zomers

Liefmans fruitesse On The Rocks 3.8%

3.80

Parelend, sprankelend én boordevol fruit. On the rocks of course

Vedett Extra white 4.7%

4.00

Belgisch verfrissend witbier vol citrus en kruidige smaken

Vedett Extra IPA 5.5%

4.50

Vol en smaakvol bier dat door zijn bittere smaken een lange, bijzondere afdronk krijgt

Duvel 8.5%

4.50

Een natuurlijk bier met een subtiele bitterheid, een verfijnd aroma
en een uitgesproken hopkarakter

La Chouffe 8%

4.50

Een blond speciaal bier met verfrissende en lichtfruitige smaken

Gouden Carolus Classic 8.0%

4.50

Uitgeroepen tot ‘s werelds beste donkere bier, de trots van Mechelen

IJ-Zatte 8.0%

4.80

De klassieker van Brouwerij t’ IJ. Een stevige goudgele tripel met een geur
van vers fruit

IJ-Natte 8.0%

4.80

Een mooi donker bier van Brouwerij ‘t IJ met een zachte geroosterde smaak

IJ-Wit 6.5%

4.80

Een stevig witbier met een lichtzoete afdronk. Een dorstlesser die lekker doordrinkt

5.00

Zwaar gebrouwen bier uit de Jopenkerk in Haarlem, bitter en fruitig van smaak

Wisselbier op fles

5.00

Wisselende speciaal bieren buiten de kaart om. Verrassend en altijd van hoge kwaliteit

BITES

5.50
5.95
5.95
5.95
5.95
9.50
6.50

Twee pita’s met verse humus

Nacho’s vega

9.50

Cheddar, jalapeños, zure room en guacamole
Rundergehakt, bolognese saus, cheddar, jalapeños, zure room en guacamole 

MR.Sister borrelplateau (minimaal 2 personen)
Combinatie van heerlijke warme en koude bites
6 - BIER & BITES

Ketel 1 Jenever
Limoncello
Malibu
Licor 43
Grand Marnier
Baileys
Amaretto
Don Julio Reposado Tequila
Remy Martin VSOP Cognac

4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.50
7.50

VODKA
Smirnoff Vodka
Ketel One Vodka

5.00
6.00

RUM
Pampero Blanco Rum
Captain Morgan Spiced Rum
Pampero Especial Rum
Pampero Aniversario Rum
Zacapa 23 years Rum

5.00
5.00
5.50
6.50
8.50

WHISKY
Johnny Walker Red Label
Jameson
Johnny Walker Black Label
Bulleit Rye American
Talisker Skye Single Malt Scotch
The Singleton Single Malt Scotch

5.00
5.50
6.50
6.50
7.00
7.00

GIN
Tanqueray London dry Gin
Gordon’s Pink Gin
Tanqueray Rangpur Gin
Tanqueray N O Ten Gin
Jinzu Gin
Hendricks Gin

5.00
5.00
5.50
6.50
6.50
7.50

M R . S i st e r g i n s p e c i a l s !
Al onze Gin specials worden gemixt met verschillende Fever Tree varianten

Brood met smeersels
Bitterballen (6)
Kaasstengel (6)
Kipkrokant (6)
Crispy Hotwings (5)
Gemengd bittergarnituur (12)
Humus & pita

Nacho’s gehakt

4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

GEDISTILLEERD / LIKEUREN

Een zeer verfijnd en complex goud- tot bronskleurig bier met een geweldige,
romige kraag

Jopen Mooie Nel IPA 6 . 5%

Calem Porto White
Calem Porto Ruby
Calem Porto Tawny
Alvaro Domecq Sherry medium
Alvaro Domecq Sherry dry
Martini Bianco

12.00

12.95 pp

Tangueray gin & Elderflower Tonic

8.50

Geserveerd met grapefruit en citroen

Tangueray gin & Ginger Ale

8.50

Geserveerd met verse munt

Gordon’s Pink Gin & Aromatic Tonic

8.50

Geserveerd met rood fruit

Tangueray NO Ten & Elderflower Tonic

9.50

Geserveerd met grapefruit en citroen

Tangueray Rangpur & Clementine Tonic

9.50

Geserveerd met een kaneelstokje

Jinzu Gin & Ginger Beer

9.50

Geserveerd met limoen en verse munt

Hendrick’s Gin & Elderflower Tonic

11.00

Geserveerd met komkommer en verse dille
OVERIGE DRANKEN - 7

WIJNEN

Wit

per glas / fles

Resplandy Sauvignon Blanc 

Fruitige en frisse smaak met zachte zuren van wit fruit en abrikozen

Reserve Saint Martin Chardonnay



Delicate, frisse smaak met tonen van citrusfruit en hazelnoten

Bolla Soave Classico



5.50

4.50 / 22.50

Humus & pita

6.50

4.50 / 22.50

Soep van de dag

5.50 / 27.50

6.50 / 31.50

Geuren van peer, meloen en een frisse toets van limoen



34.50

Verfijnde, elegante, charmante smaak met fruittonen en pepertjes

Bodegas Naia Verdejo		

Twee pita’s met verse humus

7.50

Garnalenkroketten

9.95

Twee garnalenkroketten met gemengde sla en limoenmayonaise

				

Topf Grüner Veltliner			

Brood met smeersels

Geserveerd met zuurdesembrood en bereid met uitsluitend verse ingrediënten

Zachte Italiaanse wijn met tonen van peer en citroen
en een delicate amandelafdronk

Bolla Pinot Grigio

VOORGERECHTEN



34.50

Smaken van limoen en groene appel met een vleugje gember

Zalmtartaartje

10.95

Verse zalm, frisse appel, soja gel en wasabi mayonaise

Carpaccio

11.95

Rundercarpaccio, truffelmayonaise, rucola, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en zongedroogde tomaat

SALADES					

Voorgerecht / *Maaltijdsalade

					

Pierre Ponelle Chablis			



42.50

Kruidig van smaak met tonen van gember, geel fruit en witte bloemen

Rood

Salade Geitenkaas

10.50 / 14.50

Ceasar salade

10.50 / 14.50

Quinoa salade

10.50 / 14.50

Quinoa kip salade

12.50 / 16.50

Geitenkaas, appel en honing
Geroosterde kip, ei, croutons, Parmezaanse kaas, ansjovis
en Ceasar dressing

Resplandy Merlot		



Volle en plezierige smaak van aardbeien, kersen en zwarte bessen

Espiritu de Chile Cabernet Sauvignon		



Verse groenten, feta, groene kruiden en zongedroogde tomaat

4.50 / 22.50

Zacht en soepel van smaak met aroma’s van zwarte bessen,
witte peper en vanille

Pierre Ponnelle Pinot Noir		

4.50 / 22.50

Geroosterde kip, verse groenten, noten en rozijnen



Elegante lichte wijn met mooie fruittonen van kersen en een zachte
toets laurier in de afdronk. Mooie krachtige wijn met tonen van kersen,
cacao en specerijen

5.00 / 27.50

*Geserveerd met zuurdesembrood en boter

MR.SISTER HOOFDGERECHTEN

Niel Joubert Shiraz		



32.50

Don Jacobo Rioja Crianza		



34.50

Bolla Valpolicella Ripasso		



39.50

Een mooie volle, kruidige smaak met tonen van bessen kruiden
en hout, een zeer prettige lange afdronk met een hint van laurier

Warm, smakelijk, levendig en zacht van smaak met in de afdronk wat houttonen

Mooie krachtige wijn met tonen van kersen, cacao en specerijen

Ossenhaas 

Kip piri piri 

Zeebaars 

Comte de Sirac Rosé		

Wisselend gerecht van hoge kwaliteit. Samengesteld door de keukentoppers
van de Kleine Berg en waar mogelijk met een hint naar het seizoen en de regio.



4.50 / 22.50

Frisse en ronde smaak met aroma’s van rode en zwarte vruchten



Elegante wijn met frisse tonen van rood fruit, veel mineralen, delicate smaak

39.50



Intens, met hints van groene appel en citrus, levendig en vol van smaak

6.00 / 28.00



Elegante smaak van perzik, peer en citrusvruchten met een fijne zuurgraad
en een levendige fijne mousse. Prachtige uitgebalanceerde Champagne
met een lange afdronk.

Champagne Castellane Rose



Zachte aanzet met een mooie verfijnde smaak met tonen van zacht rood fruit.
Perfect in balans.
8 - WIJNEN & BUBBLES

Geserveerd met vers geschaafde Parmezaanse kaas

14.50

Huisgemaakte pesto op basis van cashewnoten, pijnboompitten
en kokosyoghurt

Pasta pesto kip
59.50

23.50

PASTA
Pasta pesto

Bubbels

Champagne de Castellane Vintage 2012		

23.50

Gebakken zeebaars met kruidenpasta, seizoensgroenten en chimichurri

Chef’s special

Cava Artelatino Brut – Spanje

21.00

Gegrilde kip piri piri, friet van zoete aardappel, frisse salade en een saus naar keuze
(Tzatziki of pesto mayonaise)

Rosé

Chateau Miraval Côtes de Provence rosé		

27.50

Ossenhaas (200 gram) met seizoensgroenten, verse friet en een saus naar keuze
(Pepersaus, champignonsaus of bearnaisesaus)

17.50

Huisgemaakte pesto op basis van cashewnoten, pijnboompitten, kip
en kokosyoghurt

Spaghetti bolognese pikant

14.50

Bolognesesaus, pikant rundergehakt, selderij, worteltjes, ui en peterselie

59.50

Linguini scampi

19.50

Scampi, tomaten, sjalotten, gerookte paprika en curry (licht pittig)
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BURGER MENU’S VAN DE BURGERIJ

KINDERMENU’S

Geserveerd met salade en verse friet (zoete aardappelfriet + 1)

Een kleurplaat aan tafel of even lekker spelen in de kidshoek? De bediening helpt u graag!

Smokey Bacon

Hamburger menu 8.95

(180 gram) 16.00
Burger van versgemalen rundvlees, bacon, cheddar, ijsbergsla,
tomaat, augurk, gebakken ui en bbq-saus

Burger van versgemalen rundvlees, ijsbergsla, tomaat en ketchup,
geserveerd met verse frietjes, appelmoes, mayonaise en een kinderijsje na

Double Decker

Kipburger menu

(2x130 gram) 
Dubbele burger van versgemalen rundvlees, cheddar, ijsbergsla,
tomaat, augurk, gebakken ui en bbq saus

17.50

Dolce Vita

(180 gram) 
Burger van versgemalen rundvlees, provolone, tomaat, rucola,
pancetta, gegrilde groentes en basilicummayonaise

16.00

Habibi

(180 gram) 
Burger van versgemalen lamsvlees, feta, ijsbergsla, humus,
komkommer, en pittige tomatensaus

16.00

Veggie Lover

(vegetarisch) 
Veggieburger van gebakken oesterzwammen “in de mix”, tomaat,
ijsbergsla, wortelsla en dragonmayonaise

16.00

El Sombrero

16.00

(180 gram) 
Huisgemaakte kipburger, cheddar, ijsbergsla, tomaat, salsa verde,
rode ui, guacamole en zure room

Big Fish 

Friet met krokante stukjes kip 8.95
4 heerlijke krokante kip bites. Geserveerd met verse frietjes,
appelmoes, mayonaise en een kinderijsje na

Kids pasta bolognese 8.95
Spaghetti met Bolognese saus en Parmezaanse kaas,
geserveerd met appelmoes en een kinderijsje na

BIJGERECHTEN
Gemengde salade 

3.50

Lekkere frisse salade met huisgemaakte dressing

Gemengde warme groenten 
16.00

Koolvishaasje in een krokant jasje, ijsbergsla, tomaat en
huisgemaakte tartaarsaus

Burger van de maand 

8.95

Huisgemaakte kipburger, cheddar, ijsbergsla, tomaat en ketchup,
geserveerd met verse frietjes, appelmoes, mayonaise en een kinderijsje na

4.50

Wisselende mix van verse seizoensgroenten

Verse friet 

4.50

In onze keuken gesneden, met schil en krokant afgebakken

16.00

Zoete aardappelfriet 

5.50

Burgerij staat bekend om de diversiteit aan burgers. Er is zelfs een heus Burgerij
receptenboek. Vraag de bediening naar de special die wij deze maand serveren.

Net als onze verse friet nu al ‘famous’ te noemen

Seizoensburger16.00

DESSERTS

Bedacht en ontwikkeld door team Eindhoven en wisselend per seizoen.
Vraag de bediening naar de topburger die wij dit seizoen serveren!

Crème brûlée 

6.50

Huisgemaakte vanille custard, afgebrand met rietsuiker

Dame blanche 

6.50

3 bolletjes vanille ijs met homemade chocoladesaus en verse munt

Moelleux 

7.50

Een heerlijk chocoladetaartje, nog vloeibaar van binnen en geserveerd
met Hangop
De hamburgers die u eet bij Mr. Sister zijn van de Burgerij: “Als er iets is waar we
vrij zeker van zijn, dan is het dat geen enkel ander burgerresto ons vlees overtreft.
Kwaliteitsfreaks zijn we, en dus vormen goede en eerlijke producten de basis. Alleen
het beste is goed genoeg – en altijd vers. Dat moet ook als je met gastronomie of
gourmet geassocieerd wil worden.” - Robin Janssens, Burgerij

Dolce Vita
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Hangop met seizoensfruit

7.50

Oud-Hollandse zuivelspecialiteit, geserveerd met vers fruit en amandelschaafsel

MR.Sister kaasplankje 

7.50

Diverse soorten kaas met notenbrood

Hangop met seizoensfruit
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DRANKEN

