BRASSERIE

OEUFS

CLUBS
VEGA, geroosterd brood, humus, Hollandse

9,50

KLASSIEK, geroosterd brood, kippendij,

9,50

boerenkaas, gegrilde groenten, sla, gebakken ei,
tomaat, koriander, rode ui, komkommer, chips

bacon, gebakken ei, guacamole, peterselie, sla,
tomaat, komkommer, rode ui, chips

ZALM, geroosterd brood, gerookte zalm,

UITSMIJTER, drie gebakken hoeve-eieren,

9,50

EI-MAYONAISE, twee gekookte hoeve-eieren,

4,50

brood, salade
met keuze uit: Livar beenham, bacon of Hollandse
weidekaas

mayonaise, rucola, toast
12,50

zalmmousse, gebakken ei, tuinkers, tomaat,
komkommer, rode ui, chips

GEPOCHEERD

twee gepocheerde hoeve-eieren, geroosterde muffin:

BENEDICT, Livar beenham, Hollandaise saus,

9,50

waterkers

SANDWICHES
REUBEN SANDWICH (naar het origineel van

Katz’s Deli New York), pastrami, Zwitserse kaas,
zuurkool, Russische saus, augurkjes

BAMBA, tonijnsalade van onze kok van het

eerste moment Bamba, Granny Smith, tuinkers,
sla, tomaat, komkommer, rode ui

KALFSKROKET, twee kroketten van Holtkamp,
sla, komkommer, tomaat, rode ui, mosterd

9,50

8,50

12,50

Hollandaise saus, waterkers

FLORENTINE, gebakken wilde spinazie,

9,50

Hollandaise saus, waterkers

DE NIEUWE POORT
8,50

PAIN AMERICAIN, hamburger van Black Angus, 14,75
stokbrood, boerenkaas, spek, gebakken ui, sla,
tomaat, Amsterdams zuur, frites uit eigen keuken,
ketchup en mayonaise

TOSTI’S
HAMKAAS, uit de pan, beenham, Hollandse

8,50

BRIEBACON, uit de pan, romige brie,

8,50

CROQUE MONSIEUR/MADAME,

9,50

boerenkaas, lente ui, ketchup
bruin of wit

uitgebakken bacon, cranberrysaus
bruin of wit

bechamelsaus, Gruyere, Livar beenham,
spiegel ei, salade
bruin of wit

NORVEGIENNE, gerookte zalm,

In een wereld waarin het zakelijke de boventoon voert,
hebben we ook behoefte aan momenten van reflectie en
verdieping. En aan ontmoetingen die ons nader tot elkaar
brengen om zo het beste uit onszelf te halen. Daarom biedt
De Nieuwe Poort, naast ontbijt, lunch, borrel en diner, ook
momenten die de geest voeden.
Topvrouwen en -mannen uit het professionele bestaan delen
hier hun visie op leven en samenleven. We bestuderen met
elkaar aan tafel de groten uit filosofie en literatuur. Onder de
noemers ‘leren, dienen en vieren’ ontmoeten young professionals,
gepensioneerde buurtbewoners, scholieren en vluchtelingen
elkaar bij onze programma’s.
De Nieuwe Poort is tevens opleidingsinstituut. In de bediening
en de keuken werken wij ook met mensen die op enig
moment een achterstand in het leven hebben opgelopen.
De Nieuwe Poort biedt hen de mogelijkheid die achterstand
in te lopen en door te groeien.
Zo wil De Nieuwe Poort een huis zijn voor
ontmoeting en inspiratie dat open is voor iedereen.

Heeft u een allergie? Laat het ons weten, dan houden wij hier rekening mee.

BRASSERIE

BROOD
vers gebakken, tapenade, roomboter,
gerookte amandelen

SALADES

4,75
14,75

CAESAR SALAD, little gem, gekookt ei,

VAN HET LAND

Jamon Iberico de Bellota, gedroogde worst van
Brandt en Levie, pâté de maison, rookvlees,
binnen-en buitenlandse kazen, Amsterdams
zuur, chutney, olijven, olijfolie, brood

spinazie, tomaat, komkommer, noten en zaden,
gewelde appeltjes, bloemen, honing-kruidensaus

BLEU, Bleu d’Auvernge, peer, uitgebakken spek,
pecannoten, frisée, tomaat, witlof, appelstroopdressing

SPAANSE HAM

Jamon Iberico de Bellota, olijven, olijfolie,
brood

SOEP
NOORDZEE VISSOEP, vis, strandkrab,

9,50

OOSTERSE COCOS, licht pikante soep

6,75

schelpen, fijn gesneden groenten, garnalenkroketje
van Holtkamp, aioli, gefrituurde peterselie

TAART appeltaart , chocoladetaart
en cheesecake van patissier Linnick

CRÈME BRÛLÉE custardpudding met vanille, een

aan tafel gebrand laagje suiker, vanille-ijs, vers fruit

37,50

17,50

37,50

14,50

GERECHTEN VAN ONZE LEERLINGEN

1,00

DESSERTS
buitenlandse kazen van Bourgondisch Lifestyle,
gedroogd fruit, stroop, notenbrood

oesters, gerookte vis, garnalen, schelpen,
wakame, sauzen, Amsterdams zuur, brood

half dozijn oesters van het seizoen,
rode wijnazijn en sjalot

GEITENKAAS, gegratineerd in de pan, sla,

FROMAGE van onder de stolp, binnen-en

UIT DE ZEE

OESTERS MIGNONETTE

caesardressing, Parmezaanse kaas, croutons
met keuze uit: kippendij, gerookte zalm of
grote garnalen

van wortel en cocosmelk, gele curry, lente ui,
geroosterd sesamzaad, paksoi, koriander
extra item: kip

PROEVERIJ (twee personen)

Onze leerlingen in de keuken bedenken en maken de
dagelijkse specials. Kijk op de borden voor hun verse
en originele soepen, pasta’s en daghappen.

HEMELSE KOFFIE
13,50

5,75
9,50

CAFÉ COMPLET koffie naar keuze, likeur,

9,50

SPECIAL COFFEES

8,50

slagroom, macarons van patissier Linnick,
huisgemaakte truffels

IRISH COFFEE, koffie met Jameson whiskey en geslagen room
FRENCH COFFEE, koffie met Grand Marnier en geslagen room
ITALIAN COFFEE, koffie met Amaretto en geslagen room
SPANISH COFFEE, koffie met Licor 43 en geslagen room

Heeft u een allergie? Laat het ons weten, dan houden wij hier rekening mee.

RESTAURANT
MENU - SEIZOENSMENU
VOORGERECHTEN
SOEP

BROOD

NOORDZEE VISSOEP, vis, strandkrab,

9,50

schelpen, fijn gesneden groenten, garnalenkroketje
van Holtkamp, aioli, gefrituurde peterselie

OOSTERSE COCOS, licht pikante soep

PROEVERIJ (twee personen)
6,75

van wortel en cocosmelk, gele curry, lente ui,
geroosterd sesamzaad, paksoi, koriander
extra item: kip

1,00

SALADES

4,75

vers gebakken, tapenade,
roomboter, gerookte amandelen

14,75

CAESAR SALAD, little gem, gekookt ei,

caesardressing, Parmezaanse kaas, croutons
Met keuze uit: kippendij, gerookte zalm of
grote garnalen

UIT DE ZEE

oesters, gerookte vis garnalen, schelpen,
wakame, sauzen, Amsterdams zuur, brood

OESTERS MIGNONETTE

half dozijn oesters van het seizoen,
rode wijnazijn en sjalot

VAN HET LAND

Jamon Iberico de Bellota, gedroogde worst van
Brandt en Levie, pâté de maison, rookvlees,
binnen-en buitenlandse kazen, Amsterdams
zuur, chutney, olijven, olijfolie, brood

GEITENKAAS, gegratineerd in de pan, sla,

spinazie, tomaat, komkommer, noten en zaden,
gewelde appeltjes, bloemen, honing-kruidensaus

SPAANSE HAM

BLEU, Bleu d’Auvernge, peer, uitgebakken spek,

Jamon Iberico de Bellota, olijven, olijfolie,
brood

pecannoten, frisee, tomaat, witlof, appelstroopdressing

37,50

17,50

37,50

14,50

HOOFDGERECHTEN
STEAK FRITES gebakken gerijpte entrecote,

24,50

FONDUE Hollandse Messsenklever kaas uit

18,50

onze gekruide jus, salade haricots verts met
uitgebakken spek en mosterd vinaigrette, frites
uit eigen keuken en mayonaise

de oven, gedroogde appeltjes en gojibessen,
kruiden, crudité, geroosterd brood

FISH & CHIPS tempura van heek en calamaris,
geprakte doperwtjes, groene salade, citroen,
peterselie, frites uit eigen keuken, aioli

GERECHTEN VAN ONZE LEERLINGEN
19,50

DESSERTS
FROMAGE van onder de stolp, binnen-en

buitenlandse kazen van Bourgondisch Lifestyle,
gedroogd fruit, stroop, notenbrood

TAART appeltaart, chocoladetaart
of cheesecake van patissier Linnick

CRÈME BRÛLÉE custardpudding met vanille, een

aan tafel gebrand laagje suiker, vanille-ijs, vers fruit

Onze leerlingen in de keuken bedenken en maken de
dagelijkse specials. Kijk op de borden voor hun verse
en originele soepen, pasta’s en daghappen.

HEMELSE KOFFIE
13,50

5,75
9,50

CAFÉ COMPLET koffie naar keuze, likeur,

9,50

SPECIAL COFFEES

8,50

slagroom, macarons van patissier Linnick,
huisgemaakte truffels

IRISH COFFEE, koffie met Jameson whiskey en geslagen room
FRENCH COFFEE, koffie met Grand Marnier en geslagen room
ITALIAN COFFEE, koffie met Amaretto en geslagen room
SPANISH COFFEE, koffie met Licor 43 en geslagen room

Heeft u een allergie? Laat het ons weten, dan houden wij hier rekening mee.

RESTAURANT
MENU - SEIZOENSMENU
VOORGERECHT VAN HET SEIZOEN

HEILBOT gemarineerde heilbot met dille en

12,50

KALFSTARTAAR en pastrami van kalfsvlees,

12,50

jenever, gerookte heilbot, mierikswortel crème
fraîche, oranje kaviaar, Hollandse kropsla, blini’s

salade van waterkers en Granny Smith, lente ui,
kreeftenmayonaise, koekje van Parmezaanse
kaas, crostini

HOOFDGERECHT VAN HET SEIZOEN

LIVAR RIBROAST van het Limburgs varken,

22,50

ZEEWOLF gebakken zeewolffilet, scheermessen,

22,50

krokant gebakken gedroogde Livar kloosterham,
voorjaarsgroenten, Pommes Lyonnaise, jus van
Brand Lentebock

kervel, ezelsoren, spinazie, puree van gele peen,
saus van Noilly Prat

DESSERTS VAN HET SEIZOEN

RABARBER tarte tatin, rabarber-dragon compote,

9,50

SABAYON koud geserveerd met geslagen room,

9,50

vanille parfait

aardbeien, basilicum, amandel-filodeeg

Heeft u een allergie? Laat het ons weten, dan houden wij hier rekening mee.

