De Nieuwe
Kaart
Welkom bij
De Nieuwe Poort
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

‘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

All Day Menu
BROODJES KEUZE UIT FOCACCIA OF
WALDKORN (GLUTENVRIJ + €1,-)
Truffelkaas met sla, tomaat, komkommer en
kerrie mayonaise 7,50
Gerookte zalm met appel- bleekselderijsalade, witlof
en wasabi-limoenmayonaise 9,50
Van Dobben- kroket op brood met mosterd
en koolsalade 7,50
Geroosterde groenten met champignons en
tomatenhummus 7,50

SALADS
Geroosterde groeten, paddenstoelen, gedroogde
tomaat, sla, couscous, yoghurtdressing
en naanbrood 12,50
Gemarineerde kip met salade, paprika,
sesam, tomaat, komkommer, chilidressing
en naanbrood 12,50
Rundercarpaccio met sla, noten, Grana Padano,
pestomayonaise en naanbrood 12,50

SPECIALS

Gezond met boerenkaas, ham, sla, tomaat,
komkommer, ei, rode ui en zure room 7,50

Soep van de week wekelijks wisselende soep
geserveerd met brood 6,50

Warme kip met salade, paprika, sesam,
komkommer en chilidressing 7,50

Dagschotel dagelijks wisselend warm gerecht
om mee te nemen of in De Nieuwe Poort
op te eten! 15,50

Old Rotterdam met oude kaas,
appel-bleekselderijsalade, witlof
en piccalilly-mayonaise 7,50
Prosciutto met roomkaas, gedroogde tomaat,
sla en pestomayonaise 7,50

WRAPS

ZOET
Pure Chocolade Nemesis met mango sorbet 9,50
Coupe sorbetijs drie verschillende soorten sorbet;
citroen, mango en cassis met vers fruit en dulce de
leche 7,50

Geroosterde kip met ijsbergsla, paprika, sesam,
komkommer en chilidressing 7,50
Gerookte zalm met appel- bleekselderijsalade,
witlof en wasabi-limoenmayonaise 9,50
Prosciutto met roomkaas, gedroogde tomaat,
sla en pestomayonaise 7,50

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

