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HAPJES

menu
Thuis

Portie bitterballen 10 stuks  5,00

Portie nacho’s met roomkaas en salsa 12,50

Wij hebben een thuismenu voor u samengesteld met heerlijke culinaire 

gerechten. Donderdag t/m zondag van 12.00 tot 20.00 uur telefonisch te 

bestellen via 0528-353 066. Wij bezorgen het bij u thuis, of u komt het bij ons afhalen. 

BROODJES

Uitsmijter ham/kaas 7,50

Broodje kroket 2 stuks 7,50

Broodje Poortmans gehaktbal 7,50

Eiersalade met spek   7,50

Broodje worst met zuurkool en spek  9,50

Stoofvlees met friet 15,00

VOORGERECHTEN / 12,00

BESTELLEN VIA 0528-353 066

VANAF € 50,- GRATIS BEZORGD 

3-GANGEN DINER GESERVEERD OP SERVIES

EN WIJ DOEN DE AFWAS!

BINNEN 15 KM, ANDERS € 5,-

DE BESTELLING DUURT CA. 20 MINUTEN

Terrine van fazant met levercrème en perencompote

Tartaar van rund met ui, augurk en mierikswortel

Zalmtartaar met mierikswortel, ui en augurk

Carpaccio met rucola, pesto en pijnboom pitten

SOEPEN / 5,00

Kop erwtensoep

Wildbouillon

Mosterdsoep

Kreeftsoep € 7,50

Café Restaurant Poortman

Bloemberg 5, Veeningen

T: 0528-353 066Donderdag t/m zondag keuken geopend van 12.00 - 20.00 uur
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DESSERT / 5,00

SHARED CHRISTMAS DINER

€ 45,- P.P.

Monchou met blauwe bessen en verveine

Kokos panna cotta met tropisch fruit

Flensjestaart met gele room en aardbeien

Familiebak tiramisu € 12,-

PLATES/OVENSCHOTELS / 15,00

Ravioli van zalm met kreeftsaus 

Spareribs met peterselie en knoflooksaus 

Schnitzel met gebakken ui, champignon en spek 

Piepkuiken met appelmoes 

Hachee met rode kool en aardappel 

Zuurkoolschotel met gehakt, aardappel en banaan

Herten sukade met paprika en augurk en stoofjus

Groentenlasagne 

met salade en friet

VEGETARISCH / 15,00

Pompoenrisotto met sinaasappel, rode peper en lavas

Rode biet met balsamico en geitenkaas

Gelieve te bestellen voor 20 december, met daarbij 

aangegeven op welke kerstdag u wilt genieten 

van ons heerlijke shared christmas diner!

KOUDE GEDEELTE

• Carpaccio met rucola, tomaten en pijnboompitten

• Gerookte zalm met mierikswortel in bieslook

• Kalfstong met limoendressing en appelcompote

• Kip cocktail met avocado

• Bulghur met pompoen bereidingen

• Wildboullion (zelf opwarmen)

Word geserveerd met broodjes en dips

DESSERT

• Monchou met blauwe bessen

• Kokos panna cotta met tropisch fruit

• Chocolademousse

WARME GEDEELTE

• Ribbetjes met peterselie en knoflook

• Kippetjes met honing tijm 

• Kabeljauw met spek en knolselderij

• Stoofvlees met aardappel puree

• Rode biet met geitenkaas

• Stoofpeertjes

Zelf thuis opwarmen

Hele decembermaand mogelijk!


