Ontbijt
Begin je vergadering met een heerlijk ontbijt in
De Nieuwe Poort. We dekken graag een tafel voor
je in ons restaurant. Liever gelijk aan het werk, dan
serveren we het ontbijt in de zaal.

ONTBIJT
Krentenbrood, diverse petits pains, croissants, pains au chocolat,
koffiebroodjes, gekookte eieren, fruityoghurt, diverse soorten beleg:
belegen & oude kaas, boerenham, brie, diverse soorten jam, tomaat,
komkommer: 15,00

Bovenstaand ontbijt kunt u uitbreiden met:
Versgeperste jus d’orange (1 liter/5 glazen) 9,50
Smoothies (1 liter/5 glazen) 10,50
Handfruit (per stuk) 1,00
Fruitsalade 4,50

De hierboven weergegeven prijzen zijn per persoon en excl. btw.

Lunch
BROODJES
Vers afgebakken broodjes met salade en rauwkost: 15,00
Belegen kaas met wasabimayonaise
Mozzarella met tomaat en pesto
Prosciutto met truffelmayonaise
Gerookte zalm met roomkaas
SALADES 17,50
Salade gerookte zalm met radijs, komkommer en gefermenteerde knoflookmayonaise
Couscoussalade met geitenkaas, gedroogd fruit en rucola
Salade met geroosterde runderhaas, zoetzure groenten en kerriemayonaise
Breekbrood met tapenade en aioli
Je kunt de lunch uitbreiden met:
Soep van de dag 3,50
Zachte bol met kalfskroket en mosterd 3,50
Kleine fruitsalade 4,50
Handfruit 1,00
Versgeperste jus d’orange (1 liter/5 glazen) 9,50
Smoothies (1 liter/ 5 glazen) 10,50
Danish pastry 2 stuks 1,75
Groene salade 3,50
Als je liever een warme of extra uitgebreide lunch wilt laten serveren, dan kan dat natuurlijk
ook. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Bovenstaande prijzen zijn per persoon en excl. btw.

Buffet
BUFFET VAN DE CHEF 32,50
Koud
Brood met tapenade en aioli
Dun gesneden prosciutto, rucola, truffelmayonaise, noten en crème van zoete aardappel
Gerookte zalm met mesclun, rode ui, halfgedroogde tomaten, crème fraîche en
zoetzure komkommer
Salade met geitenkaas, gedroogd fruit, ahornsiroop en croutons
Warm
Alkmaarse gort met gegratineerde groenten, Grana Padano en tomaten-antiboise
Krokant gebakken zeebaars met spitskool, persillade en basmatirijst met mosterdfruit
In zijn geheel gegaarde runderlende in eigen jus met ratatouille en roseval aardappelen

CAFÉ BUFFET 25,50
Koud
Brood met tapenade en aioli
Caesarsalade met romaine sla, rode ui, kippendijen, ansjovis en Grana Padano
Groene salade met geroosterde groenten en mosterddressing
Salade met tomaat, komkommer, rode ui en feta
Warm
Burger ‘DNP’ van biologisch rundvlees, brioche, gekonfijte ui, kaas, spek, ijsbergsla
en burgersaus
Gamba’s met aioli, Provençaalse groenten en aardappelcarré
Falafel met Oosterse groenten en friet
Bij beide buffetopties kun je aansluitend het grand dessert bestellen;
een proeverij van diverse zoetigheden. 10,50
Een buffet is mogelijk vanaf twintig personen. De bovenstaande prijzen zijn per persoon en excl. btw.

Diner
Onze walking dinners worden samengesteld naar jouw wensen en
budget. We lopen het diner uit in de door jou gereserveerde zaal of,
indien gewenst, in de bar. Natuurlijk zorgen wij ook voor de juiste
inrichting en aankleding. Het walking dinner is beschikbaar vanaf
vier gangen en wordt naar wens geserveerd met begeleidende
wijnen. Onderstaand vind je ter inspiratie een suggestie met een
kostprijs van 49,50 per persoon. Je kunt het walking dinner/
maandmenu ook bestellen als lunch. Vraag ons gerust naar
de mogelijkheden.
WALKING DINNER
Op tafel:
kaasstengels, gezouten noten, gemarineerde
olijven, breekbrood met aioli en tapenade

MAANDMENU
Groepen kunnen ons maandelijks wisselende
groepsmenu bestellen. Uiteraard houden
we hierbij rekening met allergieën en
dieetwensen.

Tonijn, naan, koriander, yuzu, bietenblad
***
Runderhaas, zoetzure groenten,
kruidensalade, kerriemayonaise, papadum

*2 gangen 31,50
*3 gangen 37,50

***
Doperwtensoep, munt, lente ui, cashewnoten,
zure room
***
Rosé gebraden biologische kalfslende,
little gem, cranberry’s, pastinaak, truffeljus
***
Espressobavaroise met Bastogne,
chocolade, krokante kletskop
Een walking dinner is mogelijk vanaf tien personen. De bovenstaande prijzen zijn per persoon en excl. btw.

Bites
VOOR OP TAFEL set a 10 pers. 3,50 p/p
Kaasstengels
Gezouten noten
Gemarineerde olijven
Breekbrood met aioli en tapenade
BITES
Edamame, zeezout, munt, olijfolie, Parmezaanse kaas, limoen (portie) 7,50
Puntzak verse friet met mayonaise 4,50
Bitterballen met mosterd 0,90 p/st
Kaasstengels met chillisaus 0,90 p/st
Gepaneerde garnalen met chillisaus 1,20 p/st
Vegetarische loempia’s met chillisaus 0,90 p/st
Gemengde bittergarnituur met chillisaus en mosterd 0,90 p/st
Crudité met citrus crème fraîche (portie) 8,00
Luxe huisgemaakte amuses vanaf 3,50

Plateau charcuterie een selectie gedroogde worsten en ham voor 10 personen.
Geserveerd met brood en vijgenjam 50,-

Plateau kazen een heerlijke kaasplank met 3 mooie kazen.
Geserveerd met brood en gemarineerde druiven 50,-

De hierboven weergegeven prijzen zijn per persoon en excl. btw.

Zoet & hartig
Zoete en hartige snacks die je per stuk kunt bestellen,
bijvoorbeeld voor een korte pauze in de ochtend of middag.

ZOET
Red velvet cake met witte chocolade 4,50
Carrot cake 4,50
Brownie 2,00
Scones met clotted cream en jam 3,50
IJsmacaron 4,50
Kleine fruitsalade 4,50
HARTIG
Doperwtensoep met, munt, lente-ui, cashewnoten,
zure room 3,50
Burger ‘DNP’, van biologisch rundvlees, brioche,
gekonfijte ui, kaas, spek, ijsbergsla, burgersaus 11,50
Vijfkruiden kippendij met sesam, zoetzure komkommer,
chili, citroen 11,50

De hierboven weergegeven prijzen zijn per persoon en excl. btw.

