
Welkom in Gasterij ’t Oude Poorthuys. 

 

Wij zijn blij u te mogen begroeten in ons à 
la Carte restaurant, gevestigd in het voor-
malige Kasteel Meezenbroek, Van oudsher 
een kasteelhoeve met gracht eromheen.  

Het landhuis werd in 1935 gesloopt.  
De boerenhoeve is tot in de zeventiger  

jaren in gebruik geweest. 

 
Nu kunt u er sfeervol dineren en/of       

genieten van een zorgeloze                   
zondagmiddaglunch. 

 

Ook verzorgen wij intieme bruiloften,   
koffietafels, vergaderingen, borrels en        

recepties op aanvraag.  

 

Agnes, Jos, Chef-kok Janneke en hun team 
wensen u een heerlijke avond! 



      Driegangenkeuzemenu 38,50 | Viergangenmenu 48,50 

Carte Blanche 

Vindt u het lastig om te kiezen en lust u  

bijna alles?  Geef onze chef de vrije hand! 

Laat u verrassen met een viergangenmenu 45,- 

Begeleidend wijnarrangement (4 glazen) 21,50  

 , 

Koude voorgerechten        12,25 

BOTERVIS 
Licht gerookt met wasabivinaigrette, kroepoek en zoetzure groenten 

RUND 
Carpaccio met oude kaas, smokey mayonaise, uitgebakken spek en knapperige croutons  

KNOLSELDERIJ  

Dun gesneden, licht gerookte knolselderij met smokey mayonaise, rucola (P) 

Met oude kaas (V) 

VITELLO TONATO 

Kalfsrosbief met tonijnmayonaise, pijnboompitten en gefrituurde kappertjes 

 

Warme tussengerechten       12,25 

BISQUE D’HOMARD 
Franse kreeftensoep, met garnituur van vis, schaal– en schelpdieren 

ASPERGE 
Met truffel-knolselderijcrème en een gepocheerd eitje 

KALF 
Gestoofde kalf sukade, met truffel-knolselderijcrème en champignons 

SOEP vanaf  5,50 
Regelmatig wisselende soep, kijk op onze krijtborden   



Hoofdgerechten      21,75 

VIS VAN DE DAG           

Geserveerd met passend garnituur, kijk op onze krijtborden 

SCAMPI 
Met linguine, in kreeftensaus   

VARKEN 
Slow-cooked varkensvlees in hartige mangosaus  

FLAT-IRON STEAK 
Van het rund, gelakt en geserveerd met luchtige bearnaisesaus 

LAM +2,50 
Geconfijt lamsvlees met asperges en honing-tijmjus 

FALAFEL 
Van groene erwten, met baba ganoush, kokosyoghurt, donkerbrood en tahini dressing 
 

SEIZOENSGROENTEN A LA  BOURGUIGNONNE (P) 
Stoverij van linzen, groenten en champignons in rode wijn, met krieltjes 

 

De hoofdgerechten worden met passend seizoengarnituur en frites geserveerd. 
Lust u meer frites, groente of salade? Vraag het ons gerust. 

 

Supplement mayonaise € 0,50 
P=Plantaardig/vegan/lactosevrij 

 
HEEFT U EEN ALLERGIE… VERTEL HET ONS! 

 

Kinder- / Seniorengerechten 

KLEIN KOPJE SOEP        4,50 
BROOD MET SMEERSELS       6,50 
 

SPAGHETTI BOLOGNESE      11,- 
VISJE VAN DE DAG       17,50 
SCAMPI met linguine in kreeftensaus    17,50 
VARKEN in hartige mangosaus     17,50 
 

FRIKANDEL OF KIPNUGGETS     8,50 
met frites, appelmoes & mayo  



Nagerechten        9,50 

 

IK KAN NIET KIEZEN 
Een verrassing met verschillende zoete lekkernijen 
 

CHOCOLADE 
Bruine chocolade mousse, pistache-ijs, notencrunch 
 

MANGO  
Mango bavarois met passievrucht, yoghurtijs en witte chocoladeganache 
 

RABARBER (P) 
Appel-rabarbercrumble met hazelnotenijs en aardbeien 
 

COUPE ADVOCAAT 
Vanille en chocolade-ijs met advocaat en slagroom 
 

DAME BLANCHE  
Vanille parfait met warme chocoladesaus en slagroom 
 

KAAS 
Kaasselectie met notenbrood en vijgenchutney 
 

KINDER- / SENIORENIJSJE  € 5,50 
Een bolletje vanille,-en chocolade-ijs met slagroom 

 

 

      

Elke maandag maken we de koeling leeg. 

Om voedselverspilling tegen te gaan serveren we een         

driegangen-verrassingsmenu voor 28,50 p.p.  
#opgeruimdstaatnetjes 

#ditzouiknooitbesteldhebbenmaarhetisheerlijk  

#geenplaneetB #uitjecomfortzone #verrassing  

Reserveren is aan te bevelen 

 


