
Klassiekers 

Schnitzel 18,-    

Biefstuk 21,- 

Varkenshaas medaillons 19,-  

Kipsaté | satésaus | kroepoek | atjar 18,- 

 

Vlees  

Entrecote 23,50 

Spareribs | chili | knoflooksaus 21,50  

Trio van vlees 22,50 

Vis 

Zalm filet | citroenboter 19,50  

Vis van het moment| regelmatig wisselende 

vis soorten 19,50 

 

Vegetarisch 

Risotto | courgette | tomaat | ui 16,-  

Ravioli | gedroogde tomaten | tomatensaus | 

pijnboompitten 16,- 

 

- Kruidenboter 

- Jus van rode port 

- Extra sausje €2,50 

 

Grote kaart 
Poort van Loon ‘’Vierlingsbeek’’  
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Aperitief 

Brood met dips 5,50 

 

Voorgerechten 

Runder carpaccio 11,50 

Champignon pannetje | toast | kruidenboter 9,- 

Krokante kip | peppadew | cocktailsaus 9,- 

Gamba’s | knoflook | zeekraal 9,50 

 

 

 

 

Soepen 

Tomatensoep 5,50 

Uiensoep 6,- 

Soep van het moment 5,50 

 

Maaltijdsalades 

Caesar salade | kip | bacon | ei 15,-  

Geitenkaas salade | noten | honing 15,-  

Ossenhaas salade | ossenhaas puntjes | 

sesam 15,- 

 

 

Hoofdgerechten met saus naar keuze: 

- Champignon roomsaus 

- Pepersaus 

- Ui, spek en champignons   

 

Kindermenu’s 
 

Frikandel, kroket of kipnuggets | frietjes | mayo | 

appelmoes 5,50 
 

Mini spareribs | frietjes | mayo | appelmoes 9,- 

 

Poffertjes | boter | poedersuiker 5,- 

 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met warme groenten en frietjes   

 

Poké Bowl 

Met zalm, kip of 

vegetarisch  

     16,- 



 

 

‘’Wist je dat?’’ 

Dat de Poké Bowl door alle 

verschillende verse 

ingrediënten er niet alleen 

aantrekkelijk uit ziet, maar 

ook een ware smaakexplosie is 

‘’Wist je dat?’’ 

We versgemalen koffie hebben 

met biologische koffiebonen 

‘’Wist je dat?’’ 

Dat we ook 

arrangementen 

naar wens kunnen 

maken? 

‘’ Walking dinner’’ 

‘’ Samengesteld 

menu’’  

‘’Verrassingsmenu 

of een buffet’’  

‘’Wist je 

dat?’’ 

Als je een 

goudvis in 

een donkere 

kamer op 

sluit, hij wit 

wordt 

 

‘’Wist je dat?’’ 

Dat coca cola 

oorspronkelijk 

groen was 

‘’Wist je dat?’’ 

57,7℃de hoogste 

temperatuur ooit 

gemeten is 

 

‘’Wist je dat?’’ 

Dat de komkommer 

familie is van de 

watermeloen 


