
  

 

Soepen 
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter 

 
Pomodori tomatensoep                     5,50 

Uiensoep van wild bouillon overbakken met kaas                 6,50 

Rijk gevulde vissoep volgens huis recept         8,25 

 

 

Knabbels vooraf  
                                                                                              

Brood plankje met aioli, kruidenboter en tapenade             5,95 
Nacho’s met spek ui en kaas overbakken         6,50 

              

 

Voorgerechten en salades  
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter                                                            

                        Klein         

Runder carpaccio van BBB rund met rucola, truffelmayo en oude kaas  10,50       

Garnaalkroketjes met salade Limburgse mosterddressing                9,50 

Vis proeverij met diverse soorten gerookt vis en scampi’s       11,50

             

Salade de Poort: met carpaccio, truffelmayo en oude kaas            9,00 /17,50        

Salade Vis: met diverse  soorten gerookte vis            9,00 /17,50       

Salade kaas: met diverse soorten kaas en noten            9,00 /17,50 

Salade spekje met Limburgse mosterd dressing                    9,00 /17,50 

 

Hoofdgerechten Vis 
Geserveerd met friet 

 
Zacht gegaarde Kabeljauwhaas: met warme groente en mosterdsaus   17,95 

Scampie’s in een pannetje met look 12 st          17,95 

Vis pannetje: met diverse soorten vis en mosterdsaus        17,50 

Onze klassieker: hele Forel met kruidenboter          18,25

              

 

 

 

 



 

 

Hoofdgerechten vegetarisch 
Geserveerd met een frisse salade en friet 

        
Groente pannetje: verse groente overbakken met Brie       16,95  

Vegetarische burger, met Brie, tomatensalsa en rucola        17,50

    

 

Hoofdgerechten Vlees 
Geserveerd met een frisse salade en friet 

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

Kipsate: huis gemarineerde kip in een pannetje met satésaus                  17,50                           

Spies van varkenshaas: met knoflooksaus         17,50 

BBB Burger de Poort: 100% bbb rundvlees met rucola en brie     17,50 

   

(Bier tip voor deze gerechten: Gerardus Blond, Neubourg, Tripel en Ur Weizen)  

(Wijn tip Pinot Gris van het wijn domein Steenberg in Epen) 
 

 

Hoofdgerechten Vlees  
Geserveerd met warme groente en friet 

 

Zacht gegaard Krull varken: met Limburgse mosterdsaus           17,95 

Diamanthaas van BBB rund: al jaren de favoriet van onze gasten        18,95   

authentiek van smaak en super mals, het proberen waard! Met saus naar keuze  

Authentiek runder stoofvlees: langzaam gegaard staartstuk met jus     17,95 

Steak van de week: een wisselend stuk rund vlees, vraag erna !!!          18,50 

Roast van Eperheide lam: in een pannetje          19,50 

    

 

Sauzen: Pepersaus, Saus de Poort, Limburgse Mosterdsaus 

Deze sauzen zijn gluten en lactose vrij: Mosterddip, Knoflook, Aioli,  

Tomatensalsa, Ravigotte, Truffelmayonaise en Tonijnmayonaise 

 

 

 

(Bier tip voor deze gerechten Bockbier, Gerardus Dubbel, en de Winterbieren)  

(Wijn tip Pinot Gris van het wijn domein Steenberg in Epen) 

 

 



  

 

 

 

Kinder gerechten 

 
 

Kinder tomatensoep               3,00 

Kinder uiensoep                 3,25 

 

Frikandel met frites appelmoes en mayo            6,50 

Kip nuggets met frites appelmoes en mayo            6,50 

Kinderbord spare ribs met frites appelmoes en mayo                   8,95  

Kinderbord kipsaté met satésaus frites appelmoes                     8,95  

 

 

Desserts 

 

 
Coupe Choco vanille en chocolade ijs met chocoladesaus en slagroom         5,95  

Coupe Amaretto vanille en cappuccino ijs met amaretto en slagroom         6,50 

Coupe Advocaat vanille ijs  met advocaat en slagroom           6,25 

Coupe de Poort drie soorten ijs met karamel en slagroom                     6,50 

Coupe Negresco vanille en chocolade ijs met advocaat en chocoladesaus         6,50 

Kinderijsje, een bolletje vanille ijs met slagroom en snoepjes          3,50 

Crème Brûlée met ijs en slagroom              6,95 

Blonde Brownie, met ijs en slagroom             6,95 

Hazelnoot parfait met slagroom             6,50 

 

Kaasbordje met vier soorten kaas                 9,50 

 

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 

 

 

Maak uw dessert helemaal af met een lekker glaasje Limburgse dessertwijn! 

 


