Soepen
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Pomodori, Paprika soep
Uiensoep overbakken met kaas

6,50
6,95

Knabbels vooraf, om te delen!!!
Brood plankje met 2 smeersels en chorizo
Chrispy Chicken met chili dip
Nacho’s met rode ui, chorizo kaasoverbakken en BBQ dip

6,95
7,50
7,95

Voorgerechten en salades
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter
Runder carpaccio met rucola, truffel creme, parmazaan en pitjes
Gerookte Zalm met wakame, wasabi creme, rode ui en kappertjes
Garnaalkroketten 2 st met garnituur en limoen mayonaise

Klein
11,50
11,75
11,95

Salade de Poort: met carpaccio en truffel creme
10,50 /17,50
Salade Crispy Chicken met chili mayonaise
10,50 /17,50
Salade Vis: met gerookte zalm, forel en wakame
10,50
Grote salade vis met gerookte zalm, forel, scampie en garnaalkroket
/ 19,50

Hoofdgerechten Vis
Geserveerd met passende garnituur en friet
Hele Forel: uit de oven met ravigotte saus
Kabeljauwhaas: met Limburgse mosterdsaus
Scampie’s: in een pannetje met groente en knoflooksaus

19,50
19,95
19,50

Hoofdgerecht vegetarisch
Ravioli: met paddenstoelen vulling, roomsaus, rucola, pitjes en ui

18,50

Hoofdgerechten Vlees
Geserveerd met bijpassende garnituur
Sate: gemarineerde kipfilet in een pannetje met sate saus
Spareribs: met 2 koude sauzen! Waarschijnlijk de lekkerste van NL
Limburgs Hoenfilet: Limburgse mosterd saus
Buikspek: zacht gegaard en gelakt. Geserveerd met BBQ saus

18,75
19,95
18,95
19,50

Steaks
Geserveerde met bijpassende garnituur
Diamanthaas van BBB rund: al jaren de favoriet van onze
Gasten. Authentiek van smaak en super mals met Pepersaus

22.95

Biefstuk: met saus naar keuze, peper of champignon

20.95

Steak de Poort: Biefstuk met heerlijke steak kruiden, BBQ saus
en nacho chips

21.95

Warme sauzen: Pepersaus, Sate saus, Champignon roomsaus
Deze sauzen zijn gluten en lactose vrij: Mosterdsaus, Knoflook, Aioli,
Tomatensalsa, Truffel creme,
Heeft u liever salalde ipv warme groente, zeg het ons.
Groepen boven de 10 personen vragen wij om een keuze te maken uit ons 3gangen keuze menu.

Kinder gerechten
Kinder tomatensoep
Kinder uiensoep

3,95
3,95

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

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

Kinderijsje, een bolletje vanille ijs met slagroom en snoepjes

3,95

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 pistache ijs met bailey’s

6,95
7,50
8,50
8,50

Blonde Brownie met ijs en slagroom
Hazelnoot parfait met slagroom

7,75
7,50

Kaas Bord: met div soorten streek kaas
11,95
Herve kaas, De Rauwe en de Grauwe van Steenberg
Tip voor erbij, een glaasje Edel Zoet of De Stercke van Steenberg
Koffie de Poort met Ingendael, bonbons en slagroom
Ierse koffie met Jameson
Spaanse koffie met likeur 43
Italiaanse koffie met Amaretto

6,95
7,95
7,95
7,95

