Ontbijt
Croissant met jam en boter 3,00
Croissant met kaas 3,00
Croissant met ham en kaas 3,75
Yoghurt met granola en vers fruit 6,75
Uitsmijter met spek en kaas 10,50
GEPOCHEERDE EIEREN 11,50
Benedict: Fiocco Arrosto-ham,
Hollandaisesaus, waterkers
Norvégienne: gerookte zalm,
Hollandaisesaus, waterkers
Florentine: gebakken spinazie,
Hollandaisesaus, waterkers
Croque De Nieuwe Poort:
Gruyère, ham, bechamelsaus
Wisselende patisserie 4,50

Lunch
KOUDE GERECHTEN
Bij ons boerenbrood heb je keuze uit wit
of meergranen
Club sandwich van geroosterd boerenbrood
met spek, gekookt ei, rode ui, kerriemayonaise,
ijsbergsla, tomaat en belegen kaas 10,50
Wrap met kip, guacamole, komkommer, crème
fraîche, ijsbergsla en gedroogde tomaat 10,50
Boerenbrood met gerookte zalm, yoghurtmuntsaus, walnoten, komkommer en rucola 11,50
Boerenbrood met brisket, crème fraîche,
gedroogde tomaat en rodekoolsalade 12,50
Boerenbrood met gebakken biefstukreepjes,
gemengde paprika, champignons, mais
en ketjap 11,50
Boerenbrood met geroosterde groenten,
champignons en tomatenhummus 11,50
WARME GERECHTEN
Soep van gele paprika, kokos, bosui en
basilicum 7,75
Twee Van Dobben-kroketten met mosterd,
brood en koolsalade 9,50

Zeebaars met gnocchi, venkel, oregano en saus
van gefermenteerde knoflook 15,50
EIERGERECHTEN
Uitsmijter met spek en kaas 10,50
GEPOCHEERDE EIEREN 11,50
Benedict: Fiocco Arrosto-ham,
Hollandaisesaus, waterkers
Norvégienne: gerookte zalm,
Hollandaisesaus, waterkers
Florentine: gebakken spinazie,
Hollandaisesaus, waterkers
Croque De Nieuwe Poort:
Gruyère, ham, bechamelsaus
SALADES
Alle salades worden geserveerd met
boerenbrood
Caesarsalade met kippendijen, bacon,
ei, ui, Grana Padano en knoflookcroutons 15,00
Couscoussalade met gedroogde tomaat,
paprika, courgette, geitenkaas en geroosterde
noten 11,50
Salade van coquilles met watermeloen,
granaatappel, pecorino en Thaise
yoghurtdressing 15,00

Tagliatelle met piment d’espelette, groene
asperges, oesterzwammen, bosui, Cerise-tomaat,
pecorino en Taggiasche olijven 12,50
Steak onglet met verse friet, bospaddenstoelen,
truffeljus, salade en krokant van pastinaak 18,50
De social burger van biologisch kalfsvlees op
briochebrood met gekonfijte uien, salade en
mayonaise van appel en truffel 12,50

HEB JE EEN ALLERGIE?
Laat het ons weten, dan houden
wij hier rekening mee.

Diner
LOSSE GERECHTEN
Voorgerecht 9,50
Tussengerecht 7,75
Hoofdgerecht 22,50
Dessert 7,50

KEUZEMENU
2 GANGEN 29,50
3 GANGEN 34,50
4 GANGEN 39,50

VOOR OP TAFEL
Brood met tapenade, roomboter en gerookte
amandelen 5,75
Champignons in aioli met peterselie 7,50
Gemengde salade 4,75
Friet van Friethoes met mayonaise 4,50
VOORGERECHTEN
Gebakken coquilles met dille-pernodsaus,
wakame en krokant van sesam
Brisket met crème fraîche, gedroogde
tomaat en rodekoolsalade
Caesarsalade met kip, spek, ei, ui,
Grana Padano en knoflookcroutons
Couscoussalade met gedroogde tomaat,
paprika, courgette, geitenkaas en geroosterde
noten
Salade met gebakken biefstukreepjes,
gemengde paprika, champignons, mais en ketjap
Gerookte zalm met yoghurt-muntsaus, walnoten,
komkommer, chili en citroen

HOOFDGERECHTEN
Tagliatelle met piment d’espelette, groene
asperges, oesterzwammen, bosui, Cerise-tomaat,
pecorino en Taggiasche olijven
(halve portie mogelijk)
Steak onglet met verse friet, bospaddenstoelen,
truffeljus, salade en krokant van pastinaak
In kerrie gebakken zeewolf met spinazie,
spitskool, friet en saus van verjus
Eendenborst met Thaise curry, sugarsnaps,
koriander en rijst
Zeebaars met gnocchi, venkel, oregano,
gefermenteerde knoflook en crème fraîche
Biologische kalfsrollade met geroosterde
groenten, kastanjechampignons, jus en friet
DESSERTS
Roodfruit bavaroise met gemarineerd fruit
en gin-tonic cranberrysorbet
Cheesecake van ananas en peper met
gebakken ananas en yoghurtijs
Kaasplateau een door Amir gemaakte selectie
kazen met witlof, appel, kaneel en boerenbrood
Pure chocolade nemesis met papayasorbet
en zomerfruit

TUSSENGERECHTEN
Vijfkruiden kippendij met sesam, zoetzure
komkommer, chili en citroen
Gamba’s met zoete aardappel, sjalot
en paprika
Soep van gele paprika, kokos met bosui
en basilicum

HEB JE EEN ALLERGIE?
Laat het ons weten, dan houden
wij hier rekening mee.

