
Soepen
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Pommodori tomatensoep   5,50
Limburgse mosterdsoep (met of zonder spekjes)   5,50
Uiensoep van wild bouillon overbakken met kaas   6,25

Knabbels vooraf

Broodje kruidenboter   3,50
Brood plankje met aioli, kruidenboter en tapenade   5,95
Nacho’s  met kaas, ui en spek en tomaten salsa   6,50
Wild bitterbalen uit het heuvelland met Limburgse mosterd        7,50

Voorgerechten en salades 
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter                                                           

 Klein        groot  
Runder carpaccio met oude kaas en truffelmayonaise   9,95    
Vis proeverij van diverse soorten vis en garnaal kroketje 11,50
Garnaalkrokketjes met salade en een heerlijke saus   9,95
Herten carpaccio met truffelmayonaise en oude kaas 10,50 
Wild paté, van wild uit het heuvelland met stroopsaus             8,75       

Salade de Poort, met carpaccio, truffelmayo en oude kaas    8,75        16,50
Salade Vis, met diverse  soorten gerookte vis   8,75        16,50
Salade geiten kaas met honing en noten   8,75        16,50
Salade met spekjes, croutons en mosterd dressing   8,25        16,25

Hoofdgerechten Vis
Geserveerd met friet

Onze klassieker forel: met kruidenboter en warme groente               18,25
Zalmfilet: met Ravigotte saus en warme groente             17,95       
kabeljauwhaas: in Limburgse mosterdsaus   17,95



Hoofdgerechten Vlees
Geserveerd met een frisse salade en friet

Pannetje gemarineerde kip: met saté saus en gebakken uitjes     16,75
Spareribs: met 2 koude sauzen! Waarschijnlijk de lekkerste van NL     18,50     
Kipfilet: met spek en brie overbakken          17,95
 ( Bier tip voor deze gerechten: Gerardus Blond, UR Weizen, tripel)   

Hoofdgerechten Vlees 
Geserveerd met warme groente en friet

Varkenshaas: met saus naar keuze      17,25
Super vlees/ Diamanthaas: al jaren de favoriet van onze gasten,     18,50 
authentiek van smaak en super mals, het proberen waard!               
Zacht gegaard krull varken: met pepersaus     17,75
Steak de Poort: Rib eye van 250 gram met saus de poort                        22,50
(Bier tip voor deze gerechten Bockbier, Gerardus Dubbel, Chateau Neubourg)
 
Sauzen: Pepersaus, Saus de Poort, Limburgse Mosterdsaus, ravigotte, 
tomatensalsa en mosterddip 
( Aioli en Knoflooksaus is lactose en glutenvrij)

Hoofdgerechten Wild
Geserveerd met rode kool en aardappel garnituur

Medaillons van Wild zwijn: met jachtsaus     18,95
Medaillons van Hertenbiefstuk: met saus de poort                         19,75
Duo van Wild zwijn en Hertenbiefstuk: met jachtsaus     19,50
Trio van Hertenbiefstuk, wildzwijn en Paté van Wild:     21,95
 Met saus de Poort
(Bier tip: Gerardus dubbel, Bockbier: Wijn tip: Carmenere reserva uit chili)

Vegetarische gerechten 

Groente pannetje: met verse groente overbakken met Brie       15,95
Vega Burger: van de vegetarische slager       15,95
Suggestie: neem een kijkje bij de salades en voorgerechten



Kinder gerechten

Kinder tomatensoep        3,00
Kinder uiensoep        3,25
Kinder mosterdsoep        3,00
 
Frikandel met frites appelmoes en mayo        5,95
Kroket met frites appelmoes en mayo                                       5,95
Kip nuggets met frites appelmoes en mayo        5,95
Kinderbord spare ribs met frites appelmoes en mayo                  8,95 
Kinderbord kip sate met sate saus frites appelmoes        8,95 

Desserts

Coupe Choco vanille en chocolade ijs met chocoladesaus en slagroom        5,75 
Coupe amaretto vanille en cappucino ijs met amarettos en slagroom        6.25
Coupe Advocaat vanille ijs  met advocaat en slagroom        5,95
Coupe de Poort drie soorten ijs met karamel en slagroom                    6,25
Coupe Negresco vanille en chocolade ijs met advocaat en chocoladesaus        6,25
Kinderijsje, een bolletje vanille ijs met slagroom en snoepjes        3,50

Crème Brûlée met ijs en slagroom        6,50
Blonde Brownie, met ijs en slagroom        6,50
Appelgebak met ijs en slagroom         4,75
Koffie de Poort met Ingendael, bonbons en slagroom        5,50
Ierse koffie met Jameson        6,00
Spaanse koffie met likeur 43        6,00
Italiaanse koffie met Amaretto        6,00


