
DINER

Voor onze 
kleinere eters

Kinder soepje   3,50

Portie friet   2,50

Frikandel met frietjes   5,00

Kroket met frietjes   5,00

Kipnuggets met frietjes   5,00

Snack-spiesje met frietjes   5,50

Visstick met frietjes   5,50

1/2 Schnitzel met frietjes   7,50

Bij de frietjes wordt er appelmoes en 
mayonaise geserveerd

  

Desserts
                        Caramelcoupe   5,50

Coupe kersen   5,50
Aardbeiencoupe   5,50

Coupe appeltaart   5,50
Dame blanche   5,50
Oreo coupe   5,50

Coupe advocaat   6,50
Koffie “Herberg de Poeling”   7,50

Softijs, Tia Maria, koffie en slagroom

Nougatine ijstaart   4,00
Appeltaart   3,50

Appeltaart met slagroom   4,00
    

Majorcabar / Herberg de Poeling
Poeldonk 17 

5275 HP Den Dungen
073-594 2955

info@majorcabar.nl



Salades
Salade ossenhaaspuntjes   15,50

Ossenhaaspuntjes afgeblust in een ketjap chilisaus, 
taugé, tomaat, cashewnoten en een aïoli dressing

Salade nicoise   14,50
Dichtgeschroeide sushi-tonijn, haricots verts, 
olijven, tomaat, gekookt ei, rode ui en wasabi 

mayonaise

Salade vega   12,50
geitenkaas met honing uit de oven, gekarameliseerde 

walnoten, preiselbeeren, zongedroogde tomaat, 
vijgen, 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

Voor
Mandje brood   5,50

Met kruidenboter, tapenade en aïoli

Tomatensoep   5,00
Soep van het moment   5,00

Duo van soepjes   6,00
Sashimi van zalm en tonijn   13,50

Dungesneden rauwe zalm en sushi-tonijn, 
wakame, wasabi kroepoek, wasabi, 

furikake en sojasaus

Garnalencocktail   12,50
Hollande garnalen, ijsbergsla en een cocktailsaus

Knoflook gamba’s   10,50
Met brood

Vitello tonnato   11,50 
dun gesneden gebraden kalfsvlees, tonijnmayonaise, 

kappertjes en rode ui

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

Flammkuchen carpaccio   12,50
met keuze uit truffel- of pestodressing

vlees
(geserveerd met friet of rijst)

kipsaté   15,50 
Met atjar, kroepoek en gefrituurde uitjes

Poke bowl kip   15,50
Sushirijst, gerookte kipfilet, wakame, 

edamame bonen, avocado, wortel, komkommer, 
furikake en teriyakisaus  
Pikante kip   15,50

Kippendij, champignons, ui en spek in een 
pikante chili roomsaus

Roerbak kip   15,50
Kippendij met roerbakgroenten in een 

ketjap chilisaus

Tournedos   17,50 / 25,00 / 32,50
Keuze uit 100, 200 of 300 gram en saus naar keuze

Ossenhaaspuntjes   17,50
Afgeblust in een ketjap chilisaus met taugé

Surf & turf   22,50
tournedos van 100 gram en een gambaspies uit de 

kruidenboter

Varkenshaas medaillons    17,50
Mals varkensvlees met saus naar keuze

Hamburger de Poeling   14,50  
Broodje, runderburger, spek, ui, kaas, tomaat, 

komkommer en een chilimayo 

Truffelburger   14,50
Broodje, runderburger, spek, Parmezaanse kaas, 
pijnboompitten, komkommer en een truffelmayo

Schnitzel   14,50
Met saus naar keuze

Schnitzel de Poeling   16,50
met een topping van spek, ui en champignons

     

 vis
Pasta gamba   17,50

Gamba’s gebakken in kruidenboter, Italiaanse 
roomsaus, roerbakgroenten, pijnboompitten en 

rucola

Poke bowl tonijn   16,50
Sushirijst, sushitonijn, wakame, edamame bonen, 

furikake, avocado, wortel, komkommer, 
kerriemayonaise en sesamzaadjes 

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

van roerbakgroenten

Gamba’s in pikante chili roomsaus 
met rijst   17,50

vega
Poke bowl vega   14,50

Sushirijst, gekookt ei, wakame, edamame bonen, 
avocado, wortel, komkommer, cashewnoten, 

kerriemayonaise en sesamzaadjes

Flammkuchen geitenkaas   14,50
Geitenkaas, tomaat, courgette, rode ui, crème fraîche, 

walnoten, honing en rucola, geheel uit de oven

Oesterzwamburger   13,50
Broodje, oesterzwamburger, komkommer, 
Parmezaanse kaas, pijnboompitten, sla, 

truffelmayo, rucola en friet     

Sauzen
Pepersaus

champignonsaus
satésaus

stroganoffsaus
rode wijnsaus

Extra schaaltje saus   1,50


