
 

Voor bij het aperitief 

 

Broodmandje met diverse dips en kruidenboter     € 4.50 

Vier verschillende smaken bitterballen en/of kroketjes       5.50 

Charcuterie diverse soorten vleeswaren en worsten       8.50 

 

     Voorgerechten 

Caprese 2.0 (V)           7.50  

Italiaanse klassieker door ons in een nieuw jasje gestoken, tomaten salade 

van pomodori tomaten, mozzarellaballetjes,aubergine koekje en crostini.  

 

Couscous tabouleh (V)          7.50 

Kruidige salade uit het middenoosten, bestaande uit parel couscous, 

kikkererwten, tomaat, koriander, munt, peterselie en gerookte amandelen. 

 

Ceasar salade            8.50 

Een zomerfrisse salade van romeinse sla, huisgerookte kip, appel,      

Ceasar dressing en knoflook crostini.   

 

Forel en zalm            8.50 

Tartaar van gerookte zalm en een bitterbal van gerookte beekforel en dille,  

geserveerd met appel , mesclun salade, limoen mayonaise en groenten chips.  

 

Vitello Tonato            9.50 

Op lage temperatuur gegaarde kalfsmuis, tonijnmayonaise, rucola, pitjes, 

kappertjes en Parmezaan krokant. 

  

Carpaccio            11,50 

Flinterdun gesneden ossenhaas, geserveerd met rucola, tomaatjes,  

pijnboompitjes ,pesto mayonaise en Parmezaanse kaas . 
 

Waterballet           11.50 

Tartaar van gerookte zalm, bitterbal van gerookte forel, licht gesauteerde 

coquilles, kreeftensoepje en kreeftenmayonaise.  

 

Plateau “Op de Poort”         12.50 

Rondreis door onze voorgerechten kaart met liefde samen gesteld 

door  onze koks.  

 
 

Heeft u een allergie, laat het ons even weten! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Soepen 

 

Tomatensoep (V)            5,50 

Italiaanse tomatensoep met mozzarella parels, tuinkruiden en basilicumolie. 

 

Franse uien soep (V)            5,50 

Soep van drie kleuren uien, langzaam gekarameliseerd en daardoor zoet 

zijn eigen suikers, afgemaakt met kaas krokant. 

 

Seizoensoep  5,50 

Vraag onze bediening naar de smaak van de week. 

 

 

Tussengerecht 

( Kan ook geserveerd worden als voorgerecht) 

 

Bloemkool risotto.(V)       € 9,50 

Risotto met bloemkool geserveerd met doppertjes, paddenstoelen en 

Parmezaanse kaas. 

 

Tenderloin           11,50 

Naar wens gebakken tenderloin medallions, geserveerd met 

seizoensgroenten en gekarameliseerde knoflooksaus. 

Ook wel bekend als ‘’stinkbakkes’’. 

 

Coquille en Proscuitto.        12.50 

Licht gesauteerde coquilles, gebrande proscuitto roosjes, gepofte tomaatjes,  

Zoet zure venkel, appel en truffelmayonaise. 

 

Menu’s  

 

Indien u niet kunt kiezen. Wij willen u graag verrassen! 

 

 
U heeft een keuze tussen drie, vier of vijfgangen waarbij u bij elke gang mag bepalen of u van 

vlees vis of vegetarisch gaat genieten, daarbij mag u aangeven wat u beslist niet lust. 

Onze koks zorgen voor een culinaire verwennerij. 

 

Een driegangen verrassingmenu        €  28.50 

Een viergangen verrassingmenu          32.50 

Een  vijfgangen verrassingmenu ( alleen per tafel)       38.50 

 

Extra gerechten vermelden wij op onze krijtborden. 

 

Heeft u een allergie, laat het ons weten! 

 

 



 

Hoofdgerechten 
 

Mixed Grill.             € 19.50 

Voor de vleesliefhebber die niet kan kiezen, 12 uur lang gegaarde spareribs  

gebardeerde varkenshaas en een biefstukje, geserveerd met saus naar keuze*.    

 

Varkenshaas               19,50 

Malse Brabantse varkenshaas, geserveerd met mousseline van nieuwe aardappels,  

en saus van verse paddenstoelen. 

 

Eendenborst               21.50 

Borstfilet van Hollandse boerderijeend, geconfijt, langzaam gegaard en  

Krokant gebakken, geserveerd met een fruitige  pruimen en abrikozen jus.  

  

Bavette en kalfssucade             22.50 

Bavette ook wel bekend als flanksteak is in cullinair Frankrijk al jaren 

het neusje van de zalm, wij combineren dit met 15 uur op 72 graden  

gegaarde kalfssucade, geserveerd met mousseline en volle rode port jus.   

 

Tournedos               28,50 

Grain fed High Quality beef, van het Australische Black-Angus Aberdeen. 

Deze ossenhaas, naar wens gebakken, serveren wij met gratin taartje,  

seizoensgroenten  en saus naar keuze*. 

 

Gamba’s               20,50 

Gamba’s gebakken in knoflookolie en pepertjes, 

geserveerd met frisse limoen risotto. 

 

Kabeljauw               22,50 

Op de huidgebakken kabeljauwfilet, geserveerd met een kroketje van gerookte 

makreel, groene asperges en lichtgerookte tomatensaus. 

 

Oosterse zalm              19.50 

Zalmfilet gemarineerd op Aziatische wijze, geserveerd op  

een lauw warme  noodle salade.   

 

Risotto kroketten              19.50  

Kroketjes van risotto met zongedroogde tomaten en Parmazaanse kaas 

geserveerd met een kruidige pestosaus. 

 

Vegetarische schotel               21,50 

Een variatie van ‘’sous-vide’’ gegaarde groenten en kleine 

vegetarische hapjes. 

 

*Keuze sauzen: Saus van verse paddenstoelen, rode wijnsaus of pepersaus… 

 

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites en seizoensgroenten. 

 

Heeft u een allergie, laat het ons weten! 



 

Nagerechten. 
 

Dame Blanche        € 6,00 

Drie bollen bourbon vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom. 

(wijn tip Leidersburg, red Muscadel Zuid Afrika.)       4,25 

 

IJs drieluik            7,00 

Drie verschillende soorten ijs met slagroom. 

(wijn tip Moscatel de Setúbal, Portugal.)        4,75 

 

Chocolate lovers!           7,50 

Brownie van pure chocolade, mouse van melkchocolade en liquer 43 

parfait van witte chocolade 

(wijn tip Elysium, black Muscat Californië.)        4,75 

 

IJs macaron            8,50 

Krokante ijs makaron van mango en passievrucht, geserveerd met  

gemarineerd fruit en marsala sabayon 

(wijn tip Elysium, black Muscat Californië.)        4,75 

 

Kaasplankje            11,50 

Drie soorten binnen en buitenlandse kaas, moedersconfituur, noten,  

stroop en geroosterd suikerbrood. 

(wijn tip kopke port.)           4,25 

 

Heeft u een allergie laat het ons weten 

 

     Het weten waard 

 

In ons bestaan krijgen wij vaak de vraag of deze gezellige ruimtes ook besloten  

gereserveerd kunnen worden. 

Natuurlijk is dat mogelijk en wij zijn U hierin graag van dienst. 

Ons Restaurant is geopend van dinsdag tot en met zondag, toch kunt U, als U dat wenst,  

ook op maandag voor een besloten diner/feest reserveren. 

Samen met onze chef-kok stellen wij gaarne een menu met U samen. 

Besloten reserveren kan vanaf 25 personen tot maximaal 60 personen. 

Bent U met een gezelschap vanaf 10 personen en wenst U af te wijken van onze menukaart 

dan maken wij graag voor U een menu op maat. 

Ook is het mogelijk om zowel met een gezelschap vanaf tien personen als met een grotere groep  

bij ons de lunch te reserveren. 

Op maandag serveren wij de lunch en het diner uitsluitend vanaf 25 personen. 

Indien U voornemens bent om te gaan trouwen, moet U er eens bij stil staan dat het bij ons ook 

mogelijk is om, voorafgaande aan de feestavond, te dineren.  

Wij stellen het huwelijksdiner graag met U samen. 

 

Het “Op de Poort” team. 

          Megen Juli 2016 

        


