VOORGERECHTEN

Soepen
Pastinaaksoep met gerookte makreel

€ 4,75

Lichtgebonden soep van vergeten groenten (ook vegetarisch mogelijk)

Bospaddenstoelenbouillon

€ 4,75

Runderbouillon met bospaddenstoelen

Tomatensoep

€ 4,75

De klassieker met huisgemaakte gehaktballetjes (ook vegetarisch mogelijk)

Voorgerechten
Pastasalade met kip (koud)

€ 5,90

Rijkgevulde salade met kip, pasta, ui, paprika en
zongedroogde tomaat met een pestodressing

Knoflookgarnalen (warm)

€ 5,90

Gebakken garnalen in knoflookolie

Salade van gemarineerde zalm (koud)

€ 5,90

Huisgemarineerde zalm met een frisse salade

Carpaccio van rode biet met geitenkaas (koud) € 5,90
Een verrassend lekkere variant op de ‘klassieker’ (vegetarisch)

Knoflookchampignons (warm)

€ 5,90

Gebakken champignons in romige knoflooksaus (vegetarisch)
Bij te bestellen: mandje met extra minibroodjes 
en kruidenboter (per 4 minibroodjes)

€ 3,-

HOOFDGERECHTEN

Hoofdgerechten
Saté van kip

€ 12,-

Saté van kip met saus, taugé en kroepoek

Bavette met rode portjus

€ 12,-

Mooi stukje vlees uit de vergeten hoek

Runderstoof

€ 12,-

Stoofschotel gegaard in Bommelaar Stout

Ossenhaaspuntjes in pepersaus

€ 12,-

Malse puntjes in een saus met groene pepers

Tonijnsteak met sesam-/sojasaus

€ 12,-

Gegrilde tonijn op bedje van taugé

Gebakken zalm met alioli

€ 12,-

Op de huid gebakken zalmfilet met huisgemaakte alioli

Pasta met bospaddenstoelen en truffelsaus

€ 12,-

Pasta met paddenstoelen in een zachte truffelroom (vegetarisch)

Wrap gevuld met groente gegratineerd met kaas € 12,Bloemtortilla met groente en kaas uit de oven (vegetarisch)

Maaltijdsalade met gebakken geitenkaas

€ 12,-

Rijkgevulde salade met geitenkaas en cranberrysaus (vegetarisch)
Alle gerechten worden geserveerd met frieten, groente en frisse
salade (m.u.v. de pasta)

NAGERECHTEN

Nagerechten
Appelcrumble

€ 4,60

Appelstukjes onder een kruimeldeeg met crème fraîche

Coupe de Poorterij

€ 4,60

Vanille-ijs met boerenjongens en advocaat

Duo van chocolade

€ 4,60

Witte en bruine chocolademousse met caramelsaus

Griekse yoghurt

€ 4,60

Griekse yoghurt met honing en walnoot

Kaasplankje

€ 4,60

Diverse kaassoorten met kletzenbrood

Huisgemaakte Tiramisu

€ 4,60

Italiaans nagerecht met cacao, mascarpone, koffie en lange vingers

Koffie/thee Poorterij

€ 7,50

Koffie of thee, likeur met slagroom in borrelglaasje en allerlei lekkers

KIDS

Kindermenu
Vooraf een soepje. Daarna een pizzalolly of huisgemaakte kipnuggets
€ 9,50
met frietjes! En als afsluiting vanille-ijs of een raketje.

