
    Warme dranken en…. wat erbij hoort !! 
 
 
Kop Koffie          €  2.00 
Espresso          €  2.00 
Capuccino          €  2.50 
Latte Macchiato         €  2.75 
Thee, keuze uit diverse smaken       €  1.75 
Verse munt thee         €  2.50   
Warme chocomel         €  2.50 
Warme chocomel met verse slagroom      €  3.25 
 
Huisgemaakt appelgebak ( Slagroom € 0.75  )    €  2.75 
 
Koffie, appelgebak en een likeurtje          €  4.75  
 

Frisdranken en vruchtensap 
 
Pepsi cola / Pepsi cola light / sinas / seven – up    €  2.25 
Sourcy blauw / sourcy rood        €  2.25 
Tonic / Bitterlemon /Lipton ice tea/Ice tea Green     €  2.50 
Cassis / Appelsap / Tomatensap / Jus d’orange    €  2.50 
Chocomel / Fristi / Rivella       €  2.50 
Biologisch  Vruchtensap per flesje      €  3.00 
Verse Jus d’orange        €  3.00 
 

Wijnen 
Wit: 
Vistana Chardonnay        €  3.75 
Vistana Savignon Blanc         €  3.75 
Parlez-vous? Savignon Blanc       €  4.50 
Graves Superieur (zoet)        €  3.75 
Rood: 
Vistana Merlot         €  3.75 
Vistana Cabernet Sauvignon       €  3.75 
Parlez-vous? Malbec        €  4.50 
Rosé: 
Vistana Cabernet          €  3.75 
Rosé d’anjou         €  3.75    
Bubbels: 
Cava klein flesje (twee glazen)       €  7.25 
Cava fles          €  22.50 
Port:          
Rode en Witte port        €  4.75/3.75 
Reserve tawny port        €  5.50  
    
 



 
Bieren  

 
Veltins van de tap  25 cl        €  2.25 
 
Wisselbier van de Tap, vraag het onze bediening!   
 
Veltins Grevensteiner 50 cl (Oerbier)      €  4.75   
 
Erdinger Weizen 50 cl        €  4.75 
 
Flesje Witbier / Rosébier / Oud bruin /Radler / Radler 0.0  €  3.00 
 
Leffe Blond / Dubbel         €  3.50 
 
Tripel Karmeliet         €  4.00 
 
Graaf Dick bier Megens blond*      €  4.00 
 
Desiree molenbier *        €  4.00 
 
Broeder Everardus Tripel *       €  4.00 
 
Zuster Agatha *         €  4.00 
 
Muifel IPA *         €  4.00 
 
Bavaria Malt / Witbier 0%       €  2.50 
 
Magners Cider  50 cl        €  5.50  
 
 
* Lokaal gebrouwen bieren, vernoemt naar bekende Megenaren. 
       
 

Diverse Dranken 
 

Sherry/Vermouth         €  3.75 
Jenevers en Vieux         €  3.00 
Buitenlands gedistilleerd en likeuren vanaf     €  3.00 
     
 
 
Genoten op ons terras? Like ons op Facebook of schrijf een recensie op Google. 
 
 
 



 
Voor bij de borrel 
 
Megens broodmandje met kruidenboter en diverse dips    €  3.75 
Bitterballen, 8 Bourgondische bitterballen met mosterd    €  4.75 
Bittergarnituur; een variatie van diverse kleine snacks ( 10 stuks )  €  5.50 
Nachos, tomatensalsa, guacamole, gegratineerd met oude kaas             €  4.75 
Samengesteld plankje met brood, dips, bittergarnituur, olijfjes, worstjes,  
Parma ham, nootjes en brie.        € 12.50  
 
 
Lunchgerechten 
 
Tomatensoep, met prei, bosui, bieslook, rundvlees en room.   €  4.50 
Runderbouillon met verse tuinkruiden en rundvlees    €  4.50 
Soep van de dag. Welke hebben we vandaag?      €  4.50 
Tosti met belegen kaas en barbecue ham ( of alleen kaas/ham)  €  3.50 
Tosti met ham, kaas en gebakken ei       €  4.00 
Alle tosti’s borden gemaakt van boeren bruin vloerbrood 
Brabants worstenbroodje                  €  2.00 
 
Brood: 2 dikke plakken donker oerbrood belegd met; 
  
Oude kaas, met appelstroop en pitjes       €  4.25  
Carpaccio, pestomayonaise, oude kaas, pijnboompitjes en rucola  €  9.50 
Twee bourgondische rundvleeskroketten en mosterd    €  8.00 
Waldkorn broodje waldkorn met warme brie, honing en noten   €  7.50 
Bagel gerookte zalm, roomkaas,sla, ei en cornichons    €  8.00 
Italiaanse bol met ham, kaas en salade      €  7.50 
 
 
Luxe Lunch:  
 
Frisse groene salade met diverse garnituren, keuze uit vis/vlees/kaas of € 11.50 
een mix. Bij deze salade serveren wij brood met kruidenboter. 
Lunch plateau, bestaande uit diverse kleine vis, vlees en vegetarische  € 12.50 
gerechtjes, een klein soepje en brood met kruidenboter    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Warme gerechten:  
 
Uitsmijter;                        
Met belegen kaas, barbecueham, 3 scharreleieren en sla garnituur.  €  7.50 
12 uurtje; 
Dagsoep, 3 sneetjes boerenbrood belegd met barbecueham, belegen kaas, 
huisgemaakt rundvleeskroket  mosterd en sla garnituur.    € 11.50 
voor senioren klein soepje, sneetje ham of kaas, rundvleeskroket           €   8.50 
 
Kroket; 
Bord frites met bourgondische rundvleeskroket en schaaltje gemengde sla €  6.50 
Frikadel; 
Bord frites met frikadel en gemengde sla      €  6.50 
Aussie burger; 
Black Angus burger geserveerd op een echte hamburger bun, afgemaakt € 12.50 
met kaas, bacon, sla, rode biet, ui en augurkjes. 
Schnitsel; 
Krokant gebakken varkens schnitsel met gemengde salade en frietjes  € 13.50 
 
Voor onze kleine gasten: 
 
Kipnuggets met frites en appelmoes       €  5.00 
Bitterballen met frites en appelmoes       €  5.00 
Poffertjes met poedersuiker en appelstroop      €  5.00 
Kinderijsje met leuke verrassing       €  4.50 
 
Dessert: 
 
Huisgemaakt appelgebak met roomijs en slagroom      € 5.00 
Glad ijs; 3 bollen ijs, bestaande uit vanille en sorbetijs en slagroom    € 6.50 
Dame Blanch, 3 bollen vanille ijs, chocoladesaus en slagroom     € 6.50 
 
 
 

Bekijk ook een onze restaurant kaart. 
 

 www.restaurantopdepoort.nl 
Of 

Like ons op facebook 
 


