
De Nieuwe 
Kaart

‘Je vindt hier rust en reflectie, er is plek voor 
lezingen en debatten én je ontmoet mensen 
die je normaal gesproken niet zomaar  
tegenkomt.’ 

We werken samen met sociale ondernemingen als  
KoeckeBackers, de Bakkerswerkplaats, brouwerij De 7 
Deugden en Heilige Boontjes. En zelf zijn we ook een 
social workplace, een plek waar mensen die in een 
normale werkomgeving net iets moeilijker meekomen 
een opstap krijgen om opnieuw aan de slag te kunnen. 
Zo is ons restaurant een opleidingskeuken en lopen er 
veel mensen rond met een bijzonder verhaal. 

Locatie: Amsterdam

Fijn dat je er bent. Of je nu bent binnengelopen voor een 
kop koffie, een praatje of een smakelijke lunch: voel je 

altijd welkom. Hier kun je uitrusten en opladen, maar ook 
nieuwe inspiratie opdoen en mensen ontmoeten die je 

normaal gesproken niet zomaar tegen het lijf loopt. 
Klinkt verwarrend? Dat snappen we, maar eigenlijk is het 
heel eenvoudig. De Nieuwe Poort is boven alles een plek 

voor ontmoeting, onthaasting en inspiratie.

Locatie: Rotterdam

Welkom bij 
De Nieuwe Poort



All Day Menu

VOOR OP TAFEL

Brood met tapenade, roomboter en 
gerookte amandelen 5,75 

Proefplank met prosciutto, kip pincho, 
geroosterde tuinbonen, naanbrood en hummus 
4,75 p.p. vanaf 2 personen

Kaasplateau met wisselende kazen, 
druiven en kletzenbrood 9,50

BROODJES

Clubsandwich met kip, zalm of mozzarella, spek,  
ei, rode ui, kerriemayonaise en friet 12,50 

Twee van Dobben- kroketten op casinobrood  
met mosterd en koolsalade 9,50

Focaccia met geroosterde groenten, champignons 
en tomatenhummus 9,50

Eieren gepocheerd of gebakken met Hollanda-
isesaus en daarbij keuze uit zalm, ham en kaas of 
spinazie en avocado 11,50 

VOORGERECHTEN/SALADES

Caesersalade met kip, spek, ei, ui, 
Grana Padano en knoflookcroutons 
klein 9,50 / maaltijdsalade 16,50

Couscoussalade met gedroogde tomaat, 
paprika, courgette, geitenkaas en geroosterde noten 
klein 9,50 / maaltijdsalade 16,50

Kalfspastrami met chimi churri, zoetzure 
komkommer, truffelkaas en geroosterde 
cashewnoten 9,50

Wrap met gerookte zalm of gerookte kip, 
appel- bleekselderijsalade, witlof en  
wasabi–limoen mayonaise 10,50

HOOFDGERECHTEN

Biefstuk van ossenhaas met groenten uit het 
seizoen, verse friet, salade en kerriemayonaise 25,50

De Social burger van biologisch kalfsvlees op  
briochebrood met gekonfijte uien, friet, salade  
en barbecuesaus 12,50

Krokant gebakken zeebaars met gegratineerde  
venkel, gnocchi en saus van zwarte knoflook 24,50

Fish and Chips met salade, verse friet en  
remouladesaus 19,50

Parelgort bereidt als risotto met doperwten, 
groene asperges, bosui en een kroketje 
van oesterzwammen 22,50

Quiche van paddenstoelen en prei met 
spinazie, gepofte cherry tomaten, waterkers,  
Grana Padano en pistou 15,50

Verse friet uit onze Social Kitchen 4,50

ZOET

Gemarineerd fruit met laurier sabayon, 
yoghurtijs en krokante tortilla 9,50

Pure Chocolade Nemesis met mango sorbet 9,50

Warme appeltaart van het Appeltaart Imperium  
en Bourbon vanilleroomijs 8,50 

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


