Specials
Club sandwich kip 11,50

Geroosterd brood, kipfilet, spek, komkommer, tomaat,
gekookt eitje, sla en een truffelmayo

Club sandwich zalm 13,50

Geroosterd brood, gerookte zalm, roomkaas,
komkommer, tomaat, rode ui en sla

Hamburger de Poeling 14,50

Broodje, runderburger, spek, ui, kaas, tomaat,
komkommer, chilimayo en friet

Oesterzwamburger 13,50

Broodje, oesterzwamburger, Parmezaanse kaas,
komkommer, pijnboompitten, sla, rucola,
truffelmayo en friet

Truffelburger 14,50

Broodje, runderburger, Parmezaanse kaas,
spek, pijnboompitten, komkommer, sla, rucola,
truffelmayo en friet

Broodje hete kip 13,50

Broodje, gebakken kippendij, spek, ui,
champignons, komkommer en een chili mayo

Broodje ossenhaaspuntjes 14,50
Broodje, gebakken ossenhaaspuntjes afgeblust
met een ketjap chilisaus, taugé, cashewnoten en
een aïoli dressing

Flammkuchen geitenkaas 14,50

Crème fraîche, courgette, tomaat, rode ui, walnoten,
rucola en honing geheel uit de oven

Flammkuchen carpaccio 12,50

Carpaccio van ossenhaas, Parmezaanse kaas, spekjes,
pijnboompitten, croutons, tomaat, rucola en een
keuze uit truffel- of pestodressing

Majorcabar / Herberg de Poeling
Poeldonk 17
5275 HP Den Dungen
073-594 2955
info@majorcabar.nl

LUNCH

Soepen

Tosti’s

Mandje brood 5,50

Tosti ham / kaas 4,50
Tosti de Poeling 6,50

met kruidenboter, tapenade en aïoli

Kindersoepje 3,50
Tomatensoep 5,00
kreeftensoep 6,50
Soep van het moment 5,00
Duo van soepjes 6,00

Ei gerechten
Uitsmijter ham of kaas 8,00
Uitsmijter ham en kaas 8,50
Uitsmijter spek 8,50
Uitsmijter spek / kaas 9,00
Uitsmijter de Poeling 11,50
Ham, kaas, champignons, spek en ui

Uitsmijter carpaccio 13,50

Carpaccio van ossenhaas, spekjes, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en een keuze
uit truffel- of pestodressing

Omelet vega 9,50

Tosti ham / kaas met een topping van champignons,
ui en spek

Kindertosti 3,00
Worstenbroodje 3,00

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

Kaas, champignons en tomaat

gebakken kippendij, spekjes, tomaat, walnoten,
komkommer en een honing mosterddressing

Harde
broodjes
Keuze uit wit of bruin

Boerenbrood
Keuze uit wit of bruin

Broodje gerookte zalm 11,00

Rode ui, kappertjes en een mosterd-dille dressing

Broodje warme brie 8,50
Met honing en walnoten uit de oven

Broodje pulled chicken 10,50
Zongedroogde tomaat, komkommer, sla en
een kerriemayonaise

Broodje Mexicaans gehakt 10,50

Gekruid rundergehakt, maïs, paprika, kaas, komkommer
en een aïolidressing

Kun je niet kiezen?
Ons proeverijtje 13,50

3 Belegde broodjes met keuze uit: brie, gerookte zalm,
carpaccio, vitello tonnato of tonijnsalade
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Carpaccio 12,50

Carpaccio van ossenhaas, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten, spekjes, croutons, tomaat, rucola en een
keuze uit truffel- of pestodressing

Vitello tonnato 12,50

Dun gesneden gebraden kalfsvlees, tonijnmayonaise,
kappertjes en rode ui

Tonijnsalade 8,50

Bereid met olijven en zongedroogde tomaat

Rundvleeskroketten 8,50
met mosterdmayo

Garnalenkroketten 10,50
Met cocktailsaus

Oesterzwamkroketten 9,50
Met truffelmayo

12-uurtje vlees 10,50

Gebakken ei, ham, kaas, rundvleeskroket en een soepje
naar keuze

12-uurtje vis 14,50

Tonijnsalade, kreeftensoepje, gerookte zalm en een
garnalenkroket

Ons brood komt van de lokale bakkers
in Den Dungen

