MENU
Eetcafé de Poort – Baarle-Nassau

Vers belegde Broodjes

Voor de lekkere trek

ook af te halen tot 16:00

Appelpunt……….………….….………....…………..……......3,95

U kunt kiezen uit een waldkorn triangel, een rustiek wit of
meergranen baguette

Gegrilde Ham…………………………………………………7,95
Gegrilde ham, truffelmayonaise, Parmezaan, slamelange

Gerookte Zalm…………………………………..…….……7,95
Wilde schotse zalm, roomkaas, rode ui snippers, slamelange

Filet American…………………………….……..….………7,95
Filet American, gekookt eitje, gesnipperd uitje, slamelange

Oude Kaas………………………………………..….……….…7,95
Old Amsterdam, mosterd dille dressing, slamelange

Gezond…………..………………………………....…..….…..8,95
Old Amsterdam, gegrilde ham, gekookt eitje, tomaatje, augurk,
slamelange

Rijk gevulde appelpunt met een toefje slagroom

Appelflap……………………………….…………………..………..3,Puddingbroodje…………….……..…...…..………………...3,Huisgemaakte custard op een wit puntje met poedersuiker

Worstenbroodje………………..…………………..…………3,Saucijzenbroodje…………….………...…..……..……..3,50
Boerentosti……….…………….……….…..……………......3,50
Rijk gevulde ham kaas tosti op spelt brood

Tosti Ham Kaas…………………………………………………3,Vlamtosti……….…………….…………...…..………………...3,50
Heerlijke tosti met bekende Vlam vulling

Panini Caprese……………………………..…….…….…6,50
Mozzarella, tomaat, pesto, kaas

Eiergerecht

Keuze uit licht of donker vloerbrood

Panini Hete Kip.………………………..……..…..…….…6,50 Uitsmijter……...…………………………………..………….…9,50
Pikant gekruide kip, kaas

Ham, kaas, of spek

Panini Classic..………………………………...……..….…6,50 Boerenomelet…..……………….…………..…..……….…9,50
Ham, kaas, pesto

Diverse paddenstoelen, verse spinazie, ui, kaas

Panini Salami...……………………………..…………….…6,50 ‘’12 uurtje’’…..………..…………….…………..……..…….…9,95
Salami, tomaat, kaas

Kroketje, uitsmijter, gegrilde ham

Pannenkoeken

Voorgerechten
Broodmandje…………..……..……………….…………….3,75
Kleine verse broodjes met een trio van smeersels

Soep………………………………..……..………………………….4,95
Tomatensoep, kerriesoep of uiensoep

Carpaccio…………………………….……………………….…9,95
Rundercarpaccio, slamelange, mosterd dille dressing, Parmezaan,
Pijnboompitjes

Garnalencocktail…………….………...…...……………9,95

Stroop en poedersuiker inbegrepen, kaas als extra te bestellen

Naturel………….………….…………..……………………………6,Spek…..………….………….…………..……………………………8,Appel..………….………….…………....…………………………….7,-

Kinderen
Buiten de gerechten van de kaart hebben we ook een frietje met
snack voor kinderen 6,- Alleen geldig tot 10 jaar.

Hollandse garnalen, whisky cocktail saus, slamelange

Schotels
Alle schotels worden geserveerd met steakhouse friet en frisse
huisgemaakte koolsla

Nagerechten
Crème Brûlée…………..…..…..……………….……………5,Romige vanille custard met geflambeerde suiker topping

…………….…………..……………………………11,Hamburger ‘De Poort’......……………………………15,- Kaasplankje
Gevarieerd kaas assortiment geserveerd met vijgen amandelbrood
Huisgemaakte rundvleesburger op een klassiek hamburgerbroodje

en stroop

Spareribs……..……………..……..………….…………………17,- Dame Blanche…………....……..…………………………6.50
Malse varkens spareribs in kruidige marinade
Vanille roomijs met chocoladesaus en slagroom

Kipsaté………………….……………….…………………………..15,- Coupe ‘De Poort’……………….………………………..7,50
Grote saté, met pindasaus en gebakken uitjes
Biefstuk…………………………..….………...…...………….…..17,Heerlijke kogelbiefstuk gebakken naar wens, keuze uit peper en
champignonsaus

Vanille roomijs met advocaat en slagroom

Voor bij de borrel

Stoofvlees…………………..….………...……..…….…………17,- Kaasplankje…………….…………..……………………………11,Botermals runderstoofvlees in heerlijke jus

Schnitzel………………………..….………...…...…….………..15,-

Gevarieerd kaas assortiment geserveerd met vijgen amandelbrood
en stroop

Klassiek gepaneerde varkensschnitzel

Tapasplankje…………..….……………..…………….………11,-

Gerookte Makreel…..…..………...……..…….…………16,-

Diverse soorten hartige hapjes

Oer Hollandse, op hout gerookte makreel

Bitterballen………………….……………..…………………6,50

Zalm Op De Huid………..….………...……..…….………..17,-

8 rijk gevulde ambachtelijke bitterballen

Verse zalmmoot op de huid gebakken

Borrelbroodjes…………..……..……………….…..……3,75

Gebakken garnalen,………………………..…….………17,-

Kleine verse broodjes met een trio van smeersels

Ongepelde garnalen gebakken in een kruidige marinade

Calamari….…………………..….………...……..…….…….…..15,Gefrituurde inktvisringen met knoflooksaus en citroen

Spaghetti Bolognese………..….………..…….……….13,Huisgemaakte bolognesesaus, Parmezaan , pijnboompitjes,
slamelange en een vers broodje

Penne Verdura……………..…..….….……..….….……….13,Huisgemaakte groentesaus op basis van spinazie, kruidenkaas,
paddenstoelen, Parmezaan, slamelange en een vers broodje

Kijkt u op onze bierkaart voor heerlijke speciaal bieren.
Uiteraard hebben we een
ruim assortiment aan fris en sterke dranken.
Daarnaast maken wij ook diverse heerlijke speciaal koffie.
Dinsdag en Donderdag gesloten -Alle andere dagen geopend van 11 tot sluit.
Reserveren via: 013-5078200 of info@depoortbaarle.nl
Wist u dat de jarige bij ons gratis of tegen korting mag komen eten? U tot 4 uur
vers belegde broodjes & koffie kunt afhalen en bij een volle afhaalkaart een
broodje naar keuze krijgt?

