
LEUK DAT JE ER BENT!

Beste gast, leuk dat je er bent.

Passie, liefde en ambacht zijn de belangrijkste ingrediënten die in elk gerecht 

van onze menukaart terugkomen. Hiermee werken ik en mijn team elke dag, 

zodat je heerlijk kunt genieten van alles wat we voor jou koken. Altijd met zorg 

samengesteld en bereid, zodat ieder gerecht tot de laatste hap lekker en 

spannend blijft.

De producten waar we mee koken zijn puur en vers. Onze (kinder)menu’s en 

gerechten zitten barstensvol levenslust; Brasserie de Poorten werkt met 

producten die zorgen voor een smakelijke, gezonde en energierijke maaltijd. 

Altijd huisgemaakt en zonder geur-, kleur- en smaakstoffen. Het werken met mooie 

producten en daar een fantastisch gerecht van maken maakt het koks-vak extra leuk 

én zorgt ervoor dat ik elke dag met veel plezier aan het werk ben.

 

Geniet,

Rik van Kempen
Chef-kok Brasserie de Poorten



VERWEN JEZELF!

Huisbereid, dus 

extra lekker!

vanaf
€ 2.50



BOCCA COFFEE
De liefde van Bocca, voor koffie van de allerbeste kwaliteit, begon vijftien jaar geleden. 

Als eerste koffiebrander in Nederland had Bocca het hele proces van selecteren, inkopen,  

verschepen, proeven, branden en verpakken in eigen beheer. Op deze manier biedt zij de beste 

kwaliteit voor een eerlijke prijs, zodat iedereen in de keten, van kweker tot gast, er beter én blij 

van wordt!

WARME DRANKEN & ZOETIGHEDEN

ZOETIGHEID 
Ambachtelijke appeltaart  € 2.50
Zoals ‘ie hoort, met verse appels

Chocoladetaart met chocolade ganache  € 3.75
Heeft geen uitleg nodig.... Lekkerrrrrr! 

Monchou cheesecake  € 3.75
Volgens recept van onze chef! 
Net zo lekker als bij ‘ons mam’ thuis

THEE
Thee € € 2.50

Verse muntthee  € 3.00
Geserveerd met honing

KOFFIE
Espresso  € 2.00

Koffie  € 2.50

Cappuccino  € 2.75

Koffie verkeerd  € 2.75

Latte macchiato  € 3.00 

Koffiesiropen  € 0.50 

Hazelnoot // Chocolade

Special coffee  € 7.50

Irish // French // Italian // Spanish  

WARME CHOCOMEL
Zonder slagroom  € 2.75

Slagroom  € 0.50

HIGH TEA vanaf 2 personen

Laat je compleet in de watten leggen 
en geniet van diverse huisgemaakte 
lekkernijnen zoals brownies, meringues, 
muffins, koekjes en bonbons, een kop soep 
en rijkelijk belegde sandwiches, een glaasje 
hangop en onbeperkt biologische thee
Tussen 12.00 en 18.00 uur te reserveren op alle dagen 
van de week.

Heerlijk met een 
special coffee

€ 19.50
Liever met sojamelk? 
Dat kan ! 
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KOUDE DRANKEN & BORRELHAPJES 

HUISGEMAAKTE LIMONADE, 
VERSE SAPPEN EN SMOOTHIE
Limonade sinaasappel - limoen € 2.50

Sinaasappelsap  € 3.50

Perensap of appelsap € 2.50 
Zonder kleur-, geur-, smaakstoffen en toegevoegde suiker

Tomatensap € 2.50

Smoothie van seizoensfruit  € 3.50

FRISDRANKEN
Spa blauw / rood - Coca Cola regular / light / zero  € 2.50

Fanta orange / cassis - Sprite - Lipton Ice Tea lemon / green  € 2.50   

Schweppes Tonic / Bitter Lemon / Ginger Ale - Rivella Light  € 2.50

Chocomel - Fristi  € 2.50

Dubbelfrisss appel-perzik / framboos-cranberry  € 2.50

Spa 750 ml  blauw / rood  € 5.00

SAMEN DELEN
Geniet van een grote kan 
huisgemaakte limonade 
om met jouw gezelschap 
van te genieten!

€ 7.25

Al eens geprobeerd om 
zoveel fruit in een glas 
te krijgen?

Ook lekker tijdens 
het borrelen !



PAK JE MOMENT!
Geniet met familie, vrienden of collega’s van een 
biertje, glas wijn of één van onze heerlijke borrel-
hapjes. Alles huisbereid en met minder zout en 
zonder slechte e-nummers. Dat proef je! 



BIER TAP
Bavaria vaasje  € 2.50 

Bavaria fluitje  € 2.25

Bavaria groot  € 4.75

HIGH WINE & BEER
vanaf 2 personen

Tijd om bij te kletsen onder het genot van een 
proeverij van bieren of wijnen, huisgemaakte  
soep, krokante gamba’s en een spraakmakend 
borrelplateau. 

Tussen 12.00 en 18.00 uur te reserveren op alle dagen van de week.

BIER FLES
Bavaria 0.0  € 3.00

Bavaria 0.0 wit  € 3.00

Bavaria 0.0 Radler  € 3.00

Bavaria Radler  € 3.00

Hoegaarden wit  € 3.00

Erdinger Weissbier 0.5L  € 5.00

La Trappe Blond  € 3.50

La Trappe Dubbel  € 3.75

La Trappe Tripel € 3.75

BORRELHAPJES
Bitterballen, zoals ze horen! Met veel rundvlees, 8 stuks  € 4.50

Bitterballenmix (vlees en vega), 12 stuks  € 6.50

Kipnuggets, van Volwaard kip  € 5.50

Kaasblokjes (oud) met mosterd (v) € 4.50

Borrelplateau  € 10.00

Notenmelange (v)  € 2.50

Olijven (v)  € 3.50

Kies je favoriete borrelhapje
voor een lekker borrelmoment

€ 19.50



PROOST!



BUBBELS GLAS / FLES
Veuve Cliquot, Frankrijk  € 75.00 per fles 
Feestelijk aperitief. stevige structuur, rijke smaak 

Prosecco Frizzante, Italie  € 5.00 / € 27.50 
Feestelijk aperitief. Fris, appels, exotisch fruit

WIJN GLAS / FLES
WIT

Alvarinho Minho  € 3.75 / € 21.50 
Portugal, tropisch fruit, heerlijke afdronk 

Sauvignon Blanc Marlborough  € 3.75 / € 21.50  
Nieuw Zeeland, aromatische frisse wijn, passievrucht                                 

ROSÉ

Chateau Montaud Provence, Frankrijk  € 4.50 / € 25.00
Frisse rosé, aardbei, zwarte bes

ROOD

Castelmaure Corbiere  € 3.75 / € 21.50
Frankrijk , Zuid Franse wijn, mooi in balans       

Luis Canas Rioja Crianza   € 3.75 / € 21.50
Spanje, klassieke Rioja, rood fruit en kruidig

Er is altijd wel 
iets te vieren dat een 

bubbel verdient ! 

LIKEUREN / GEDESTILLEERD
Gin Gordons / Bombay Saphire  € 4.50

Whiskey Jameson / Jack Daniels  € 4.50

Rum Bacardi/Havana Club  € 4.50

Vodka Smirnoff  € 4.50

Cognac Hennesy Remy Martin  € 4.50

Jenevers  € 4.50

Amaretto  € 4.00

Baileys  € 4.50

Campari  € 4.50

Cointreau  € 4.50

Drambuie  € 4.50

Grand Marnier  € 4.50

Licor 43  € 4.00

Sambuca  € 4.00

Tia maria  € 4.00

APERITIEF
Port wit / rood  € 4.00

Sherry droog / medium  € 4.00

Vermouth wit / rood   € 4.00 

Aperol Spritz  € 5.00

Martini Royal  € 5.00

Hugo  € 5.00

Lekker voor bij de borrel: 
Huisgemaakte borrelhapjes
Of borrelplateau

EENS IETS ANDERS?
Informeer bij onze samenwerker naar onze 
speciaal geselecteerde wijnen of neem een 
kijkje in de wijnkast



GOEDEMIDDAG!
Pak je vitaminemoment met onze lunchsalades! 
Vers van het land, vol vitamines en van de 
allerbeste kwaliteit. 



LUNCHSANDWICHES
Keuze uit gesneden tijgerwit- of bruin waldkorn brood

Sandwich kip en avocado-eiersalade  € 7.50
Gegrilde kip, avocado-eiersalade, tomaat 
en komkommer

Sandwich carpaccio  € 7.50
Rundercarpaccio, puur en eerlijk met 
basilicum pesto, Parmezaan en pijnboompitten

Sandwich gerookte zalm  € 7.50
Gerookte zalm, huisgemaakte kruidenspread,
rode ui en verse avocado

Sandwich gegrilde groenten en feta (v)  € 7.50
Gegrilde groenten van het seizoen, fetakaas en noten

Sandwich oude kaas (v)  € 7.50
Oude kaas, rucola, radijs, tomaat, komkommer, 
tomatensalsa en noten

Ambachtelijke kroketten  € 7.50
Twee kroketten van duurzaam rundvlees. 
Geserveerd met mosterd

TIP

Sandwich met eerlijke rundercarpaccio 

TOSTI
Keuze uit gesneden tijgerwit- of bruin waldkorn brood

Tosti ham en kaas  € 4.75
Hollandser kan het niet: ham, kaas en
huisgemaakte tomatenketchup

Tosti caprese  € 5.50
Mozzarella, basilicum pesto en tomaat. 
Mangiare gustoso!

SALADES
Geserveerd met een breekbroodje en boter

Salade gerookte zalm  € 12.50
Rijkelijk gevulde salade met gerookte zalm, 
krokante garnalen, avocado, quinoa en een frisse 
yoghurt-limoendressing 

Salade gegrilde groenten en feta (v)  € 10.50
Vitaminebommetje in alle kleuren van de regenboog. 
Gegrilde groenten van het seizoen, bulgur, fetakaas, 
mango, gepofte tomaat, noten en zaden

LEKKER BIJ 
DE LUNCH
 
Huisgemaakte sappen,
smoothie of limonade



Imposante hamburger met alles d’r op en d’r aan! 
Gemaakt van duurzaam rundvlees, spek, rode 
uiencompote en een heerlijke saus om de 
hamburger compleet te maken!

ZO LEKKKER!



SOEPEN  
Geserveerd met breekbrood en boter

Tomatensoep (v)  € 6.50
Zo smaakt puur tomaat. Geserveerd met 
een gegrilde ciabatta en tapenade

Bospaddenstoelensoep  € 6.50 
Geserveerd met een gegrilde ciabatta  
en tapenade

EI OP BROOD-GERECHTEN
Keuze uit gesneden tijgerwit- of bruin 
waldkorn brood

Uitsmijter  € 7.50
Drie verse Rondeeleieren, ham en kaas 
op brood

Boerenomelet  € 8.50
Drie verse Rondeeleieren, room, verse 
groenten, ham en kaas op brood

Lekker 
vegetarisch !

RONDEELEITJES  UIT DE  KIPPENSPEELTUIN     
De kippen van Els van de Ven leven in een soort speeltuin voor kippen, met voor elk 
moment van de dag ‘a place to be’. In het nachtverblijf kunnen de kippen eten, drinken, 
rusten en eieren leggen. Hun dagverblijf is bedoeld om lekker te scharrelen 
en te ‘stofbaden’; net als in de bosrand, waar ze ook verkennen en 
beschutting zoeken. Dat sluit helemaal aan bij de natuurlijke behoeften 
van de kip, waardoor onze Rondeeleieren extra lekker zijn! EXTRA 

LEKKER

WARME GERECHTEN
Kipsaté  € 12.50
Deze eerlijke saté is gemaakt van de 
Volwaard kippendijen dus de volle smaak
is gegarandeerd. Geserveerd met atjar, 
satésaus, kroepoek en verse frieten met 
mayonaise

Hamburger  € 16.50 
Imposante hamburger met alles d’r op en d’r 
aan! Cheddar, tomaat en avocado mayonaise. 
Geserveerd met salade, verse frieten en 
mayonaise 

Spareribs  € 12.50
Malse huisgemarineerde spareribs. 
Geserveerd met salade, verse frieten  
en mayonaise



PROEF HET 
SEIZOEN!

Wij dragen de natuur op handen in alles wat we doen. 
Onze groenten en fruit komen zo van het lokale land! 
Van pas geoogste wortels, paddenstoelen tot eerlijke 
appels en peren.



PUUR  
GENIETEN!



VOORGERECHTEN    
Geserveerd met breekbrood en boter

Scholfilet  € 9.00 
Gebrande scholfilet, pompoenchutney, rucola  
en gerookte paprika mayonaise 

Carpaccio  € 8.50
Eerlijke rundercarpaccio, verse basilicum pesto,  
Parmezaan, pijnboompitten en rucola

Pastrami  € 8.50
Pastrami met tomatensalsa, radijsjes en hazelnoot

Geitenkaas (v)  € 8.00
Rijpe geitenkaas, bulgur, koolraap, abrikoos,  
pistachenootjes, rode ui compote en aceto balsamico 

Voorgerecht van de maand  € 7.50
Vraag onze samenwerker wat de chef 
deze maand voor je bereidt

SOEPEN  
Geserveerd met breekbrood en boter

Tomatensoep (v)  € 6.50
Zo smaakt puur tomaat. Geserveerd met een gegrilde
ciabatta en tapenade

Bospaddenstoelensoep  € 6.50 
Geserveerd met een gegrilde ciabatta en tapenade

Geitenkaas
Smaakt heerlijk met  
een glas rode wijn

AL EEN BEETJE TREK?
Heerlijk breekbrood om 
samen te delen met 
gezouten boter  € 3.50

Aanrader !



PUUR EN 
EERLIJK ETEN?

Dat zijn producten zonder E-nummers, vers van de boer 
en zonder toevoeging van middelen waarvan je de naam 
niet eens kan uitspreken. Wij kennen onze producten 
‘van grond tot mond’, al onze ingrediënten zijn vers en 
bijna alle producten zijn huisgemaakt.



PUUR EN 
EERLIJK ETEN?

HOOFDGERECHTEN

Diamanthaas  € 21.50 
Eerlijke diamanthaas met een jus van sjalotten.  
Paddenstoelen, pastinaakpuree en  
zoete aardappel loempia 

Zalmfilet  € 19.00
Gebakken zalmfilet, krokante mosselen, 
doperwten–mint crème, sesam, bospeen 
en sojasaus

Pasta & gamba’s  € 18.50
Huisgemaakte pasta van de chef in schaaldierensaus 
met gepelde gamba’s, gegrilde groenten, tomaatjes, 
Parmezaanse kaas en knoflook

Hoofdgerecht van de maand  € 17.50 
Vraag onze samenwerker wat de chef 
deze maand voor je bereidt 

Bitterballen van pompoen (v)  € 17.50
Vegalekkere bitterballen volgens eigen recept.  
Ras el hanout bloemkool, linzen, kikkererwten,  
pompoencrème en paddenstoelen

Kipsaté  € 16.50 
Deze eerlijke saté is gemaakt van Volwaard 
kippendijen dus de volle smaak is gegarandeerd!
Geserveerd met atjar, satésaus, kroepoek en verse 
frieten met mayonaise

Hamburger  € 16.50
Imposante hamburger met alles d’r op en d’r aan! 
Cheddar, tomaat en avocado mayonaise. Geserveerd 
met salade, verse frieten en mayonaise

Spareribs  € 16.50
Malse huisgemarineerde spareribs. Geserveerd met 
salade, verse frieten en mayonaise

NAGERECHTEN 
Onze zoetigheden en ijs bereiden 
wij zelf. Dat is extra genieten!

Dame blanche  € 7.50
Maar toch net iets anders... 
vanille ijs met chocoladesaus, 
vanilleroom, krokante amandel
en chocolade nougat

Notencake  € 7.50
Notencake, kaneel ijs, cranberries,  
hangop en kletskop 

Witte chocolade brownie  € 7.50
Bloedsinaasappelijs, cacao crumble,  
grapefruit en gezouten karamelmousse 

Nagerecht van de maand  € 7.50
Vraag onze samenwerker wat de 
chef deze maand voor je bereidt

LEKKER VOOR ERBIJ.... 
Verse frieten met mayonaise  € 3.50

Salade, vers van het land   € 2.50

Zalmfilet,
Goed te combineren met

een glas witte wijn

Heerlijk met een 
special coffee !

Maak het 
af met een 

speciaalbiertje



GENIETEN VOOR IEDEREEN
Naast de gasten in de brasserie is er nog een bijzondere groep 

waarvoor chef-kok Rik en zijn team dagelijks koken. Het zijn de 
bewoners van Castella, het onder hetzelfde dak als De Poorten 

gevestigde zorgcentrum van Pantein. Rik: “We koken in onze 
keuken met minder suiker en zout en met de betere vetten. Ook 
gebruiken we geen onnatuurlijke e-nummers. Dat is niet alleen 

voor ouderen of mensen met een intensieve zorgbehoefte beter, 
maar voor iedereen. Ik vind het mooi dat ik kan laten zien dat 

je zo ook heel erg smaakvol kunt koken. Doordat wij met verse 
en zoveel mogelijk onbewerkte producten werken, kunnen wij 

iedereen een gezonde en voedzame maaltijd bieden.”  
Van betekenis op ieder moment! Voor onze gast, voor bewoners 

en hun familieleden.



ARRANGEMENTEN & FEESTJES 

OUDERWETS GENIETEN 
MET DE PANNEN OP TAFEL

Iedere woensdag vanaf 17.00 uur is het familieavond 
bij Brasserie de Poorten. als we gewoon de pannen op tafel 
zetten. Precies ja, net zoals vroeger thuis! 

Onze chef-kok zorgt op deze avonden voor een heerlijke 
maaltijd en het vertrouwde thuisgevoel. Als afsluiter mag 
een heerlijk toetje natuurlijk niet ontbreken! Vraag onze 
samenwerker wat we vandaag voor je bereiden.

Alleen op reservering, vanaf twee personen.  
Informeer naar de mogelijkheden.

Altijd gezellig !

€ 7.50

Van je verjaardagsfeest een onvergetelijk moment maken? Iemand die een 
bijzondere leeftijd bereikt verrassen met een leuke verjaardags-surprise
party? Jullie huwelijksjubilieum vieren? 
Wij denken graag mee en maken deel uit van het verrassingscommité voor 
de ultieme surprise!

Meer weten over de mogelijkheden voor feesten & partijen bij Brasserie 
de Poorten? Ik sta klaar om samen met jullie een persoonlijke creatieve 
invulling te geven voor jouw bijzondere moment. Neem voor meer informatie 
contact met mij op.

Jeanet Voorn
0485 844412
info@brasseriedepoorten.nl

ALTIJD IETS TE VIEREN!





Heb je een allergie of vragen over allergenen? 
Onze samenwerkers verstrekken je graag 

meer informatie.

HEB JE  EEN ALLERGIE? MELD HET ONS!

Wij gaan zeer zorgvuldig om 
met je voedselallergie – voedselintolerantie. 

Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken 
helaas nooit 100% uit te sluiten.



BLIJF OP DE HOOGTE /BRASSERIEDEPOORTEN

TOT SNEL!

Brasserie de Poorten • Cantheelen 6-21 • 5431 MC Cuijk • 0485-844412 
genieten@brasseriedepoorten.nl • www.brasseriedepoorten.nl




