
Voorgerechten
Tomatensoep per liter   10,-
Erwtensoep per liter   10,-

Bospaddestoelensoep per liter 
10,-

Knoflook gamba’s   10,50
Met brood

Carpaccio gerookte zalm   12,50 
met kappertjes en mosterd-dille dressing

Carpaccio van ossenhaas   10,50
met keuze uit een truffel- of pestodressing

Hoofdgerechten vlees
(geserveerd met friet of rijst)

Tournedos   27,00 
200 gram en met keuze uit champignon- of pepersaus

Pikante kip   15,50
Kippendij, champignons, ui en spek in een pikante 

roomsaus

Spies van varkenshaas   15,50 
met keuze uit saté-, peper- of champignonsaus

Broodje hamburger de Poeling   
14,50  

Italiaanse bol, runderburger, spek, ui, kaas, tomaat, 
komkommer en een chilimayo 

Truffelburger   14,50
Italiaanse bol, runderburger, spek, Parmezaanse kaas, 

pijnboompitten, komkommer en een truffelmayo

Schnitzel   14,50
met saus naar keuze (meerprijs €1,-)

Schnitzel de Poeling   16,00
met een topping van spek, ui en champignons

Hoofdgerechten vis

Pasta vis   17,50
Italiaanse roomsaus, roerbakgroenten, pijnboompitten, 

rucola met keuze uit zalmfilet of gamba’s 
(zin in beide? Dat kan! Meerprijs 7,50)   

Zalmfilet   17,50
Op de huid gebakken zalm op een bedje van roerbakgroenten

SALADES
Salade vis   14,50

(gerookte zalm, gamba’s, tomaat, komkommer, 
bieslook en een cocktailsaus)

Salade vega   12,50
(geitenkaas met honing uit de oven, walnoten, 

preiselbeeren, zongedroogde tomaat, 
komkommer en een pestodressing)

Salade carpaccio   12,50
(carpaccio van ossenhaas, spekjes, 

Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, tomaat, croutons en een keuze 

uit truffel- of pestodressing)

Salade majorca   12,50
(gebakken kippendij, spekjes, tomaat, walnoten, 

komkommer en een honing mosterddressing)

Sauzen
Pepersaus 

Champignonsaus  
Satésaus 

Kijk � de acht�kant 

v�r me� lekk�s!!!

Good food
Good mood

Herberg de “Poeling”

Majorcabar



Hoofdgerechten
vega

Pasta Italia   10,50
Italiaanse roomsaus, 

roerbakgroenten, 
pijnboompitten en rucola

Flammkuchen geitenkaas  14,50
Geitenkaas, tomaat, courgette, 

rode ui, crème fraîche, walnoten, 
honing en rucola
geheel uit de oven

   

Frikandel met frietjes   5,00
Kroket met frietjes   5,00

Bitterballen met frietjes   5,00
Kipnuggets met frietjes   5,00

Visstick met frietjes   5,50
1/2 Schnitzel met frietjes   7,50

  

H�b�g
De “Poeling”

Voor onze 
kleinere eters

Wij zijn geopend voor afhaal op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 17:00 uur tot 20:00 uur,
maar u kunt uw bestellingen de gehele week doorgeven op nummer: 073-594 2955!


