ONTBIJT
& LUNCH
Wij serveren ontbijt van 10.00 tot 13.00 uur, lunch doordeweeks van 10.00 tot 15.00 uur en in het weekend tot
16.00. Gerechten met een * zijn vegetarisch. Bent u allergisch voor een product? Geef dit dan door aan één van
onze medewerkers.
hjkh

ONTBIJT

Breakfast bowl* granola met kokosflakes, Griekse yoghurt en fruit 					4,50
Warme bagel vers afgebakken bagel met bacon, kaas en een gekookt ei 			
5,50
Verse croissant, naturel*					2,50
Met ham, kaas of huisgemaakte jam					
3,00
Crêpe* met vers fruit, stroop en poedersuiker					4,00

BOTERHAMMEN Keuze uit lichtbruin of volkoren boterhammen. Toeslag voor glutenvrij brood 1,50

Twee kroketten keuze uit rundvlees-, garnalen-, of rucola-kaaskroketten 			8,00
Sam sam mini uitsmijter ham & kaas en een rundvleeskroket					8,00
Vis duo gerookte zalm en een garnalenkroket 					8,00
Vegetarisch duo* oude kaas en een rucola-kaaskroket			
		8,00
Club Vega* getoast brood, hüttenkäse, pesto en geroosterde groenten. 			
7,50
Ook mogelijk met gerookte zalm + 1,50 en/of friet +1,50
Club Classic getoast brood, oude kaas, spek, kip, kruidenmayonaise, tomaat, 			
8,50
komkommer en gekookt eitje. Met friet +1,50

BIOLOGISCHE EIEREN

Uitsmijter naturel* drie gebakken eieren met brood 						
Extra: tomaat; belegen kaas +1,00 oude kaas; spek; ham +1,25
The Hangover drie gebakken eieren met spek, ui, paprika, champignons en kaas op brood
						

6,00
8,50

KIDS 						

Boterham met huisgemaakte jam, hagelslag, pindakaas, ham of kaas				
2,50
Griekse yoghurt* met vers fruit								4,00
Pannenkoek* met stroop en poedersuiker					
4,50

PISTOLETS

Keuze uit meergranen of witte pistolet. Toeslag voor glutenvrij brood 1,50

Oude kaas* met huisgemaakte vijgenchutney			
		6,50
Pompoenhummus* met gegrilde groenten en zongedroogde tomaat				8,00
Hüttenkäse* met avocado, sla, tomaat en komkommer					7,50
Gerookte zalm met kappertjes en dillemayonaise					8,00
Rundercarpaccio met rucola, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas				8,50
Rosbief met waldorfsalade									8,50

SOEPEN

Tomaten-paprikasoep*gerserveerd met zure room, brood en roomboter
Soep van de dag vraag de bediening naar onze soep van de dag			

		

5,00
5,00

SALADES Geserveerd met brood en roomboter

Couscoussalade* met gebakken pompoen en geitenkaas			
		8,50
Rode biet carpaccio met gemarineerde zalm, daikon en koolrabi			
		9,00
Ceasar salad Romeinse sla met gemarineerde kippendijen, gekookt eitje, 			
9,00
Parmezaanse kaas, croutons en spekjes.		
Rundercarpaccio met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas					9,00

TOSTI’S

Kaas* met curry 					
Geitenkaas* met geroosterde groenten en pijnboompitjes 					
Kaas & beenham met curry 					
De Poort met kaas, salami, paprika, sambal en curry 					

4,00
5,00
4,50
5,00

DINER
Wij serveren ons diner dagelijks van 17.00 tot 21.00 uur. Gerechten met een * zijn vegetarisch. Bent u
allergisch voor een product? Geef dit dan door aan één van onze medewerkers en/of vraag naar onze
allergenenkaart.

VOORAFJES OM TE DELEN

Vers afgebakken breekbrood* met tapenade, knoflookdipsaus en olijfolie met grof zeezout
6,00
Nacho’s uit de oven* met cheddar, zure room, guacamole en tomatensalsa 			8,00
Nacho’s el Pollo met gemarineerde kippendijen, cheddar, zure room, guacamole
10,00
en tomatensalsa
Proeverij plankje carpaccio, serranoham, kleine tomaten-paprikasoep, gerookte zalm,
14,50
toast, olijven, mozzarella sticks en bijpassende dips

VOORAF

Rundercarpaccio met rucola, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas				8,00
Tomaten-paprikasoep* geserveerd met zure room, brood en roomboter 			
5,00
Soep van de dag vraag de bediening naar onze soep van de dag				5,00

MAALTIJDSALADES

			

Couscoussalade*met gebakken pompoen en geitenkaas
Rode biet carpaccio met gemarineerde zalm, daikon en koolrabi
Ceasar salad Romeinse sla met gemarineerde kippendijen, gekookt eitje,
Parmezaanse kaas, croutons en spekjes
Rundercarpaccio met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas

alle gerechten 16,00

HOOFDGERECHTEN		
alle gerechten 17,00
Vegetarische Curry* van zoete aardappel, broccoli, sugarsnaps, paksoi, pinda’s en rijst
Bulgurrisotto* met bospaddestoelen, pastinaak en spruitjes
Crabcakes met appel, romeinse sla en limoen-gembermayonaise
Catch of the Day vraag onze bediening naar het wisselende visgerecht
Rump steak met een rodewijnjus, prei crème en aardappel gratin
Kipsaté met rijst, licht pittige satésaus, seroendeng en kroepoek.
Geserveerd met geroosterde groenten en friet
Wildstoof met seizoensgroenten en aardappelpuree
Poortburger Black Angus burger met bacon, cheddar, augurk, tomaat, Poortsaus en friet.
Geserveerd op een burgerbol

EXTRA’S

Friet 2,50 / Zoete-aardappelfriet 3,00 / Aardappelgratin 3,00 / Frisse salade 2,50

KINDERMENU Voor alle kinderen tot en met 12 jaar

Pannenkoek* met stroop en poedersuiker 				
4,50
Friet met bitterballen, kipnuggets of kaastengels				5,50
Mini burger of een visje met frietjes en sla				
6,00

NAGERECHTEN

Witte chocolade cheesecake met frambozencoulis 				
5,50
Kaneelbrownie met peer en yoghurt				
5,00
Chocolade crème brûlée met grof zeezout				
6,00
Vanille kwarktaart met mango				5,50
Kinderverrassing 				4,00

BORREL
KOUDE HAPJES

Jonge kaas met mosterd
Oude kaas met mosterd
Portie gemengde olijven
Gemengde nootjes
Katjang pedis
Gezouten pinda’s

WARME HAPJES

Bittergarnituur gemengd 14 stuks
Bittergarnituur XXL gemengd 96 stuks
Vegagarnituur* gemengd 12 stuks
Oma Bobs bitterballen 10 stuks
Peking eend bitterballen 10 stuks
KaasTengels* 10 stuks
Geitenkaas kroketjes* 10 stuks
Samosa’s* 10 stuks
Serranoham kroketjes 10 stuks

4,50
5,00
3,50
3,00
1,50
1,50

9,00
45,00
7,00
8,50
8,50
8,50
8,50
7,50
8,50

HAPJES TOT 21.00

Tomaten paprikasoep* met zure room en brood
5,00
Dagsoep vraag de bediening naar onze dagsoep
5,00
Vers afgebakken breekbrood*
6,00
Met knoflookdip, tapenade en olijfolie met grof zeezout
Luxe garnituur
14,00
Geitenkaas kroketjes, serranoham kroketjes, peking eend
bitterballen, samosa’s, olijven, jonge & oude kaas en bijpassende dips
Proeverij plankje
14,50
Carpaccio, serranoham, kleine tomaten-paprikasoep, gerookte zalm,
toast, olijven, mozzarella sticks en bijpassende dips

UIT DE OVEN

Nacho’s
klein 5,50 / groot 8,00
Met cheddar, zure room, guacamole en tomatensalsa
Nacho’s el Pollo
klein 7,50 / groot 10,00
Met gemarineerde kippendijen, cheddar, zure room,
guacamole en tomatensalsa

TAART

Grootmoeders appeltaart		
Carrotcake
Lemon pie		
Witte chocolade cheesecake		
Kinderverrassing 		

4,00
4,50
4,50
5,00
4,00

