Soepen
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Pomodori tomatensoep
Romige mosterdsoep met chorizo
Tom Kha Kai soep, thaise kokossoep met kip

5,75
6,00
6,25

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 wakame en wasabimayo
11,75
Garnaalkroket 2 st met garnituur en citroenmayo
10,95
Kuusj Buikspek met chili mayo
10,95
Salade de Poort: brie Heuvellandham en forel
Salade Vis: met diverse soorten gerookte vis
Salade Crispy Chicken met chili mayonaise
Salade Kaas, met kazen uit het Heuvelland

10,50 /17,50
10,50 /17,50
10,50 /17,50
10,50 /17,50

Hoofdgerechten Vis
Geserveerd met passende garnituur en friet
Grote Scampi’s in een pannetje met knoflook en warme groente
Onze klassieker: hele Forel met warme groente en kruidenboter
Kabeljauwhaas: met mosterdsaus

18,50
18,50
18,50

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
Burger de Poort: 50% BBB & 50% Kuusj met rucola

19,50
17,95
16,95

Hoofdgerechten Vlees
Geserveerd met warme groente en friet
Limburgs Hoenfilet: met buikspek en Limburgse mosterdsaus
Eenden borstfilet: rosé gebakken met rodevruchten compote
Diamanthaas van BBB rund: al jaren de favoriet van onze gasten
authentiek van smaak en super mals met pepersaus
Kuusj buikspek : met Chili mayonaise
Stoverij van heuvelland lam: heerlijk mals uit de streek

18,50
18,95
19,50
18,00
18,00

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

Deze sauzen zijn gluten en lactose vrij: Mosterdsaus, Knoflook, Aioli,
Tomatensalsa, Truffelmayonaise, wasabi en citroenmayonaise

Kinder gerechten

Kinder tomatensoep

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 karamel, karamelblokjes en noten
Coupe Amaretto vanille en cappuccino ijs met amaretto
Coupe Bailey’s vanille, chocolade en pistache ijs met bailey’s
Coupe Oreo, vanille en chocolade ijs met oreo

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

Brownie, met ijs
Hazelnoot parfait

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
6,95
6,95
6,95

Lunchgerechten
Geserveerd met volkoren wit brood van Bakkerij Vermeeren uit Slenaken
Of een meergranen broodje
Pomodori tomatensoep
Romige mosterdsoep met chorizo
Tom Kha Kai soep, thaise kokossoep met kip

5,75
6,00
6,25

Gezond

7.95

Huisgemaakte Tonijnsalade

7.95

Gerookte zalm met citroenmayonaise

8.50

Meat Loaf met mosterdsaus

7.95

Carpaccio met truffelmayonaise

8.95

Chrispy Chicken met Chilimayo

8.25

Brie met honing en noten

8.25

Uitsmijter Ham en kaas
Spek en ei
Vega Omelet

8.50
8.25
8.25

2 Rundvleeskroketten “Elite”
2 Vega Kroketten
2 Garnaalkroketten

8.25
8.25
10.95

Liever friet met mayo ipv brood

2.00

Salade
Salade
Salade
Salade

10,50
10,50
10,50
10,50

de Poort: brie heuvellandham en forel
Vis: met diverse soorten gerookte vis
Crispy Chicken met chili mayonaise
kaas, met kazen uit het heuvelland

Borrelgarnituur:
Bitterballen 6 stuks
Bitterballen 10 stuks
Gemengde hapjes 8 stuks
Chrispy chicken bites 6 stuks

6.50
9.95
7.50
6.00

Borrelplank groot, bitterballen, gemengd en chicken
4 grote Garnalen and 4 stukken Chrispy chicken
Kaas en vleeplank voor 2 personen

19.50
10.95
25.00

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

3 gangen Keuze menu voor 26.95
Pomedori Tomatensoep
Of

Tom Kha Khai soep, thaise kokossoep met kip
Xxxxx
Huisgemaakte Saté, met saté saus en salade
Burger De Poort 50% rund en 50% varken uit ’t heuvelland
Stoverij van Lam uit het heuvelland
Kabeljauw met mosterdsaus en warme groente
Xxxx
Koffie de Poort
Brownie
Coupe Choco

