
VOOR
Carpaccio van ossenhaas                                11,50
Spekjes|croutons|zongedroogde tomaat|Parmezaanse kaas
rucola|pijnboompitten|truffel- of pestodressing

Flammkuchen carpaccio          13,50
Spekjes|croutons|zongedroogde tomaat|Parmezaanse kaas
rucola|pijnboompitten|truffel- of pestodressing

Beef tataki       14,50
Dichtgeschroeide diamanthaas|wakame|rettich|radijs 
teriyakisaus|koud geserveerd

Sashimi van zalm en tonijn     14,50
Dungesneden rauwe zalm en tonijn|wakame|wasabi kroepoek
wasabi|wasabimayo|furikake|sojasaus

Visproeverijtje       15,50
Kreeftensoepje|gerookte zalm|mini garnalenkroketjes
cocktailsaus

Gamba’s pil pil       12,50
Geserveerd met brood

Kastanjechampignons in Italiaanse roomsaus   9,50
Geserveerd met brood

SOEP

De soepen worden geserveerd met een sneetje brood

Tomatensoep   5,50
Uiensoep   6,50

Duo van soepjes   6,50

Mandje brood met kruidenboter en aïoli   5,50

MAALTIJDSALADES VOOR ONZE 
KLEINERE ETERS

Kindersoepje      4,-
Keuze uit tomatensoep of uiensoep

Pasta pesto      8,50
Pijnboompitten | Parmezaanse kaas 

Frietjes met een snack naar keuze    5,50
Keuze uit een frikandel, kroket of kipnuggets

Frietjes met een snack-spiesje    6,-

Frietjes met kibbeling     7,50

½ Schnitzel met frietjes     8,-

Portie friet      3,-

Bij de frietjes wordt er appelmoes en mayonaise geserveerd

Sauzen
Stroganoffsaus
Rode wijnsaus

Champignonsaus
Pepersaus
Satésaus

Hollandaisesaus

Extra schaaltje +1,50

VIS & VEGA

Pasta gamba in pestoroomsaus 19,50
Gepofte cherrytomaat|Parmezaanse kaas|pijnboompitten|rucola

Gamba’s in pikante chiliroomsaus 19,50
Met rijst

Zalmfilet 19,50
Op de huid gebakken|roerbakgroente|Italiaanse roomsaus

pijnboompitten|geserveerd met friet 

Kabeljauw 21,50
Verse spinazie in knoflook|Hollandaisesaus|geserveerd met friet

Flammkuchen geitenkaas 17,-
Crème fraîche|paprikapoeder|courgette|cherrytomaat|rode ui

rucola|walnoten|honing|vijgen|uit de oven

Truffelrisotto 16,50
Bospaddenstoelen|gepofte cherrytomaat|Parmezaanse kaas

krokant gefrituurd ei|pijnboompitten|rucola

Pasta met diverse groente in een chiliroomsaus 15,-

VLEES

Onze gerechten worden standaard geserveerd met friet.  
Liever rijst of gebakken aardappeltjes erbij? Geen probleem! 

Geef dit aan bij de bediening.

Boeuf bourguignon met rijst      22,50
Gestoofd rundvlees met rode wijn | Amsterdamse uitjes | spekjes | champignons

Kipsaté           17,50 
Atjar | kroepoek | gefrituurde uitjes       

Pikante kip           17,50
Kippendij | champignons | ui | spek | pikante chiliroomsaus  

Ossenhaaspuntjes          19,50
Afgeblust in een ketjap chilisaus | cashewnoten | taugé 

Tournedos                                  18,50 / 26,- / 33,50
Keuze uit 100, 200 of 300 gram | saus naar keuze

Surf & Turf         23,50
Tournedos 100 gram | gambaspies | kruidenboter
Graag 100 gram tournedos extra? Dat kan! +7,50

Varkenshaasmedaillons          19,50
Mals varkensvlees | saus naar keuze 

Hamburger De Poeling          15,50
Runderburger | spek | ui | kaas | sla | rauwkost | chilimayo 

Schnitzel           16,50
Saus naar keuze      

Schnitzel De Poeling         19,50  
Spek | ui | champignon | saus naar keuze  

Spareribs         22,50

Om verspilling te voorkomen is een bakje salade los bij te bestellen (+2,50)

Majorcabar | Poeldonk 17 | Den Dungen | 073-594 2955 | www.majorcabar.nl 

Salade geitenkaas          15,-
Geitenkaas met honing en vijgen uit de oven
gekarameliseerde walnoten|stoofpeer|zongedroogde tomaat
zoetzure rode ui|rauwkost|pestodressing

Salade carpaccio           15,-
Carpaccio van ossenhaas|spekjes|croutons|zongedroogde 
tomaat|Parmezaanse kaas|rauwkost|truffel- of pestodressing

Salade Majorca           16,50
Gebakken kippendij|spekjes|zongedroogde tomaat 
verse ananas|walnoten|rauwkost|honing-mosterddressing

Salade ossenhaaspuntjes         18,50
Ossenhaaspuntjes afgeblust in ketjap chilisaus|taugé
champignons|cherrytomaat|rauwkost|cashewnoten|aïolidressing

Salade vis            19,-
Gamba’s|makreel|gerookte zalm|cherrytomaat|rauwkost
croutons|cocktaildressing

Gebruik�snaam: Maj�cab� (gast)
Wachtw�rd: Maj�cab�17


