Dessers
à € 8,50
Lopend chocoladetaartje
met ijs van ananas en specerijen.

Crème brûlée van gember
met citrusfruit en
ijs van sinaasappel.

Gezouten pinda
met witte chocolade ijs, yoghurt en Granny Smith.

Selectie kazen
meerprijs € 2,50.

CAFÉ-RESTAURANT POORTMAN
BLOEMBERG 5 - 7924 PW VEENINGEN
TELEFOON 0528 353066
INFO@CAFE-RESTAURANTPOORTMAN.NL
WWW.CAFE-RESTAURANTPOORTMAN.NL

Vegetarisch

Soepen en bouillons

Hapjes

à € 7,50

Bubbels en 2 oesters cava met Gillardeau oester
no4 naar keuze.

€ 10,00

Geserveerd met brood en boerenboter.

Eekhoorntjesbrood met aardappel,
bieslook en Parmezaanse kaas

€ 12,50 / € 22,50

Calamaris ringen met knoflooksaus.

€ 8,00

Kreeftensoep met tomaat en bieslook.

Rode biet met geitenkaas en balsamico.

€ 12,50 / € 22,50

Pittige tomatensoep met paprika.

Risotto met gefermenteerde tomaat,
rucola en basilicum.

€ 12,50 / € 22,50

Bloemkool met komkommer en
pittige kerriesaus.

€ 12,50 / € 22,50

Plaatham 75 gram van slagerij van Broekhuizen
met mosterd en augurk.

€ 8,00

Kaaskroket Valuas 2 stuks.

€ 2,75

Fazantensoep met groene linzen en tomaat.

Bitterbal Valuas 2 stuks.

Hoofdgerechten

€ 2,75

Deze gerechten zijn als voor- en als
hoofdgerecht te bestellen.

Gillardeau oester no4 met pikant-frisse marinade.
Per stuk.

€ 3,75

Gillardeau oester no4 gegratineerd met
champignons en Oosterse marinade. Per stuk.

€ 3,75

Geserveerd met kropsla, aardappelgarnituur en groente.

Padron peper gefrituurd in olijfolie.

€ 5,00

Dikke schol met ingelegde groenten en saus van
Italiaanse kaas.

Voorgerechten
à € 12,50

Geserveerd met brood en boerenboter.
Bloemberger garnalen cocktail met Hollandse garnalen
en kerrie.

à € 25,-

gangen keuzemenu
à € 35,-

Ravioli van zalm met garnalen, tomaat en kreeftensaus.
Dorade met pikant-frisse marinade, roze peper,
bieslook en Fleur de Sel.

“Poortman” schnitzel met gebakken spek, ui en
champignons.

of
Hazenpeper met rode kool en aardappelpuree
Coq au vin, zacht gegaarde kippendijen in rodewijnsaus
met levercrème en krokante kippenhuid.

Paté van kip en kippenlevertjes, krokante kippenhuid en
fruitcompote van het seizoen.
**************

Kalfstong in lichte bouillon met groenten, kruiden en azijn

Huisgerookte zalm met mierikswortelsaus, sjalotjes en
kappertjes.

Van de grill

Dorade met pikant-frisse marinade, roze peper, bieslook en
Fleur de Sel.
Paté van kip en kippenlevertjes met spek, ui,
krokante kippenhuid en fruitcompote van het seizoen.

3-

Dikke schol met ingelegde groenten en saus van
Italiaanse kaas.
of
Hazenpeper met rode kool en aardappelpuree

Geserveerd met kropsla, aardappelgarnituur en groente.
**************
Spareribs met kruiden, knoflook en peterselie.

€ 25,00

Pikante filet “Bloemberg” met tuinkers, eigeel en augurk.

Gerijpte entrecote 250 gram.

€ 29,50

Lopend chocoladetaartje met ijs van ananas en
specerijen.

Krokant buikspek “Hong Kong Style” met oosterse
marinade en pikante salade van taugé, wortel en
spitskool.

Ribeye 250 gram.

€ 29,50

of

Onze gerechten worden vers en ambachtelijk bereid.
Het kan dus voorkomen dat de wachttijd iets langer is.

Gezouten pinda met witte chocolade ijs,
yoghurt en Granny Smith.

Met saus naar keuze:
-

Beurre Café de Paris
Kruidenboter
Bearnaisesaus
Stroganoffsaus

-

Rode-uiensaus
Rodewijnsaus
Pepersaus
Knoflooksaus

Onze gerechten bevatten allergenen.
Voor meer informatie, vraag het onze medewerkers.

