
TOSTI
Tosti ham en kaas      5,-

Croque madame       6,50
Ham|kaas|gebakken ei

Tosti De Poeling       7,50
Ham|kaas|champignons|ui|spek|chilimayo

Tosti Hawaï       7,50
Ham|kaas|verse ananas

Tosti pulled chicken      9,50
Ham|kaas|pulled chicken|zongedroogde tomaat|kerriemayo

MAALTIJDSALADES

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

SOEPEN

VOOR ONZE 
KLEINERE ETERS

Kindersoepje      4,-
Keuze uit tomatensoep of uiensoep

Worstenbroodje      4,-

Kindertosti      4,-

Boterham met omelet     4,50

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

Salade carpaccio           15,-
Carpaccio van ossenhaas|spekjes|croutons|zongedroogde 
tomaat|Parmezaanse kaas|pijnboompitten|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

EI GERECHTEN

Uitsmijter ham of kaas 8,50

Uitsmijter ham en kaas 9,50

Uitsmijter spek 9,50

Uitsmijter spek en kaas 10,-

Uitsmijter De Poeling 13,-
Ham|kaas|champignons|spek|ui

Uitsmijter Carpaccio 14,50
Carpaccio van ossenhaas|spekjes|zongedroogde tomaat

pijnboompitten|Parmezaanse kaas|croutons|truffel- of pestodressing

Omelet Vega 10,50
Kaas|champignons|cherrytomaat

SPECIALS

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

Club sandwich kip         12,50
Geroosterd brood | kipfilet | spek | gekookt eitje | sla | rauwkost | truffelmayo

Club sandwich zalm        14,50
Geroosterd brood | gerookte zalm | bieslook roomkaas | rode ui | sla | rauwkost

Club sandwich carpaccio        14,50
Geroosterd brood met carpaccio van ossenhaas | spekjes | zongedroogde tomaat
Parmezaanse kaas | rucola | pijnboompitten | truffel- of pestodressing

Flammkuchen geitenkaas        17,-
Crème fraîche | paprikapoeder | courgette | cherrytomaat | rode ui | rucola 
walnoten | honing | vijgen | uit de oven

Flammkuchen gerookte zalm        17,-
Bieslook roomkaas | rode ui | gekookt eitje | rucola | kappertjes | mosterd-dilledressing

Flammkuchen pulled chicken       17,-
Crème fraîche | paprikapoeder | rode ui | courgette | rucola
zongedroogde tomaat | kerriemayo
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Broodjes (keuze uit wit of bruin)

Warme brie         9,50
Honing | rucola | walnoten | vijgen | uit de oven

Pulled chicken         12,50
Zongedroogde tomaat | rauwkost | coleslaw | sla | kerriemayo

Mexicaans gehakt        12,50
Gekruid rundergehakt afgeblust met chilisaus | maïs | paprika | kaas | sla
rauwkost | aïolidressing

Hete kip         14,50
Gebakken kippendij | spek | ui | champignons | sla | rauwkost | chilimayo

Boerenbrood (keuze uit wit of bruin)

Carpaccio 14,50
Carpaccio van ossenhaas|spekjes|croutons 

zongedroogde tomaat|Parmezaanse kaas|pijnboompitten|rucola
truffel- of pestodressing

Tonijnsalade 9,50
Bereid met olijven|rode ui|zongedroogde tomaat

Rundvleeskroketten 9,50
Met mosterdmayo

Oesterzwamkroketten 10,50
Met truffelmayo

Garnalenkroketten 11,50
Met cocktailsaus

12-uurtje vlees 12,50
Gebakken ei|ham|kaas|rundvleeskroket
keuze uit tomaten- of uiensoepje

12-uurtje vis 15,50
Tonijnsalade|gerookte zalm|garnalenkroket|kreeftensoepje

12-uurtje vega 14,50
    Gebakken ei|kaas|brie met honing en walnoot 

oesterzwamkroket|uiensoepje

Kunt u niet ki
ezen? 

Tip van �ze Ell
y

Ons proeverijtje 14,50
3 belegde broodjes met keuze uit: 

warme brie
gerookte zalm

carpaccio
tonijnsalade

serranoham met vijgenchutney 
mini garnalenkroket

Ons br�d k�t van de lokale bakk�s in Den Dungen

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


