
 

Soepen 
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter 

 

Tomatensoep          4,75 

Limburgse mosterdsoep (met of zonder spekjes)     5,00 

Uiensoep, overbakken met kaas       5,25 

 

Knabbels vooraf 
 

Broodje kruidenboter         3,50 

Brood plankje met aioli, kruidenboter en olijven     4,75 

Warme Nacho’s met spek, kaas en tomatensalsa     6,00 

Wild- Bitterballen          6,50 

 

Voorgerechten en salades  
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter                                                            

           Klein          groot   

Runder carpaccio met oude kaas en truffelmayonaise    9,95 

Carpaccio van hert met truffelolie       11,50 

Carpaccio gerookte zalm met ravigotte saus      9,95 

Scampie’s  met knoflookolie        9,50  

Carpaccio van Heuvelland ham met meloen      9,50 

  

Salade vis, met 2 soorten gerookte vis      8,50         15,50 

Salade de Poort, met 3 streekproducten      8,50         15,50 

Salade met Wild paté en cranberries       8,50         15,50 

Salade Val-Dieu kaas met noten en honing      8,50         15,50 

 

Hoofdgerechten Vis 
Geserveerd met warme groenten en friet 

 

Limburgse Geulforel: met kruidenboter                                         18,00 

 

Kabeljauwfilet: met groenten in Limburgse Mosterdsaus             17,95 

 

Zalmfilet: met ravigotte saus                    17,95 

 

Scampi’s: in een pannetje met knoflook olie met salade , friet     17,95 

en chili saus (10st) 

 

 



 

Hoofdgerechten Vlees 

Geserveerd met een frisse salade en friet 

 

Huis gemarineerde saté: van varkenshaas met saté saus                    16,25 

Schnitzel: van het Krull varken met saus naar keuze                    16,50 

Chef’s  Special: Ribeye van het Krull varken met gebakken spek,          17,50 

champignons en ui  

Spareribs: met 2 koude sauzen! Waarschijnlijk de lekkerste        18,50 

                   van Nederland  

 

( Bier tip voor bovenstaande gerechten:  Gerardus Blond of  UR Weizen) 

     

Hoofdgerechten Vlees  
Geserveerd met warme groente en friet 

 

Gekonfijte Eendenbout met honing om in te dippen       17,50 

 (Bier tip Ur Weizen) 

Super vlees/ Diamanthaas: al jaren de favoriet van onze gasten, maar  

nu nog smaakvoller en super mals, het proberen waard!                 18,75 

(Bier tip Neubourg of  Dort)  

Steak de Poort: Dry Age biefstuk met saus de Poort                19,25 

(Bier tip Gerardus Dubbel, Dort  of  Bockbier) 

Duo van de Chef: Diamanthaas en scampi’s met Knoflooksaus     18,50 

(Bier tip Dort of Gerardus bond) 

 

 

Wildgerechten 

Geserveerd met winterse groenten, stoofperencompote 

 

Konijn op Limburgse Wijze: volgens oma’s recept       18,00 

(Bier tip Dort) 

Medaillons van Wild Zwijn : met Pepersaus            18,75 

(Bier tip Dort of  Neubourg)  

Hertenbiefstuk: met saus de Poort                    19,75 

(Bier tip Gerardus Dubbel) 

Duo van Wild: Hert en Wildzwijn met saus de Poort       19,95   

(Bier tip Wintervreund of Herfstbock) 

 

 

 
Sauzen: Pepersaus, Saus de Poort, Limburgse Mosterdsaus, 

Bospaddenstoelensaus, Aioli, Knoflook of Kruidenboter  



 

Vegetarische gerechten  

 
Groente pannetje: met verse groente overbakken met Val-Dieu kaas     15,50 

 

Salade Vega: champignons, noten en Val-Dieu kaas          15,50 

 

Vega Burger: van de vegetarische slager            15,00 

 

 

Kinder gerechten 
 

Kinder tomatensoep               2,50 

Kinder uiensoep                 2,75 

Kinder mosterdsoep               2,75 

  

Frikandel met frites appelmoes en mayo            4,50 

Kroket met frites appelmoes en mayo                                         4,50 

Kip nuggets met frites appelmoes en mayo            4,50 

Kinderbord spare ribs met frites appelmoes en mayo                   7,95  

Kinderbord kip sate met sate saus frites appelmoes           7,95  

 

Desserts 

 
Coupe Choco vanille en chocolade ijs met chocoladesaus en slagroom         5,00 

Coupe Amaretto vanille en cappuccino ijs met Amaretto en slagroom         5,25 

Coupe Advocaat vanille ijs  met advocaat en slagroom           5,25  

Dessert de Poort drie soorten ijs met karamel en slagroom                     5,00 

Coupe Warme Kersen met vanille ijs en slagroom            6,00 

Coupe Negresco vanille en chocolade ijs met advocaat en chocoladesaus         5,50 

Kinderijsje, een bolletje vanille ijs met slagroom en snoepjes          3,00 

 

Huisgemaakt Crème Brûlée met ijs en slagroom           6,50 

Blonde Brownie, met ijs en slagroom             6,50 

 

 

Koffie de Poort met Ingendael, bonbons en slagroom         5,00 

Irish koffie met Jameson              5,25 

Spaanse koffie met likeur 43             5,25 

Italiaanse koffie met Amaretto             5,25 

 


