Soepen
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Pomodori tomatensoep
Uiensoep overbakken met kaas
Knolselderij soep met choriso
Limburgse mosterdsoep

5,75
6,75
5,75
5,75

Knabbels vooraf, om te delen!!!
Brood plankje met aioli, kruidenboter en tappenade
Nacho’s met spek ui en kaas overbakken

5,95
6,95

Voorgerechten en salades
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Klein
Runder carpaccio van BBB rund met rucola, truffelmayo en oude kaas 11,50
Carpaccio van gerookte zalm met rucola, rode ui en ravigotte dressing 11,75
Hollandse garnaalkroket 2 st met garnituur en Limburgse mosterdsaus 10,95
Duo van bloedworst en buikspek van Kuusj met stroop
10,95
Salade de Poort: drie soorten streek kaas
Salade Vis: met diverse soorten gerookte vis
Salade Crispy Chicken met chili mayonaise
Salade Buikspek van Kuusj met Limburgse mosterd dressing

9,50 /17,50
9,50 /17,50
9,50 /17,50
9,50 /17,50

Hoofdgerechten Vis
Geserveerd met passende garnituur en friet
Scampi’s 10 st. in een pannetje met knoflook en warme groente
Onze klassieker: hele Forel met warme groente en kruidenboter
Kabeljauwhaas de Poort: met gebakken spek, ui en champignons

17,95
18,50
17,95

Hoofdgerechten vegetarisch
Geserveerd met een frisse salade en friet
Groente pannetje: verse groente overbakken met Brie
Vegetarische burger: met Brie, tomatensalsa en rucola

16,95
17,50

Hoofdgerechten Vlees
Geserveerd met een frisse salade en friet
Spareribs: met 2 koude sauzen! Waarschijnlijk de lekkerste van NL
Kipsaté: huis gemarineerde kip in een pannetje met satésaus
Schnitzel de Poort: spek, champignons, ui met kaas overbakken
Burger de Poort: 50% BBB & 50% Kuusj met rucola en brie
Bloedworst de Poort: van Kuusj in een pannetje
met gebakken spek, ui, Champignons en appelcompote

18,95
17,95
17,95
16,50
16,50

Hoofdgerechten Vlees
Geserveerd met warme groente en friet
Limburgs Hoenfilet: met spek en Limburgse mosterdsaus
Eenden borstfilet: rosé gebakken met sinaasappel-honing-tijm saus
Biefstuk van het BBB rund: met saus naar keuze
Diamanthaas van BBB rund: al jaren de favoriet van onze gasten
authentiek van smaak en super mals met saus naar keuze
Entrecote van Kuusj: heerlijk mals stukje met een vet randje
met een Pepersaus

17,95
18,50
18,50
19,50
17,95

Wat er over het vlees gezegd mag worden!!!
Zowel het BBB rund en het Kuusj varken groeien op in onze omgeving.
De dieren hebben een relax leven en tijd om op te groeien.
Het BBB runderen komen uit Margraten en de Kuusj varkens groeien op in
Mechelen.
Beide vlees soorten worden door slagerij Kusters verzorgd
Warme sauzen: Pepersaus en Saus de Poort (jus met spek, champignons en ui)
Deze sauzen zijn gluten en lactose vrij: Mosterdsaus, Knoflook, Aioli,
Tomatensalsa, Ravigotte, Truffelmayonaise

Kinder gerechten
Kinder tomatensoep
Kinder uiensoep

3,50
3,50

Frikandel met frites appelmoes en mayo
Kip nuggets met frites appelmoes en mayo
Kinderbord spare ribs met frites appelmoes en mayo
Kinderbord crispy chicken met satésaus frites appelmoes

7,50
7,50
9,95
9,95

Kinderijsje, een bolletje vanille ijs met slagroom en snoepjes

3,75

Desserts
Met of zonder slagroom
Coupe Choco Nootjes vanille, chocolade ijs en chocopinda’s
Coupe de Poort drie soorten ijs met karamelsaus en karamelblokjes
Coupe Amaretto vanille en cappuccino ijs met amaretto
Coupe Bailey’s vanille, chocolade en cappucino ijs met bailey’s

6,50
6,75
6,95
6,95

Crème Brûlée met ijs
Blonde Brownie, met ijs
Hazelnoot parfait

6,95
6,95
6,95

Kaas Bord: met div soorten streek kaas

10,95

Koffie de Poort met Ingendael, bonbons en slagroom
Ierse koffie met Jameson
Spaanse koffie met likeur 43
Italiaanse koffie met Amaretto

6,50
6,50
6,50
6,50

