
Verse tomatensoep 

met balletjes

Gegratineerde uiensoep

Onze soepen worden geserveerd met brood  

en huisgemaakte kruidenboter.

Ham en kaas
Nutella

Broodje kroket of frikandel
Kinderfrietje 

met keuze uit frikandel, kroket of kipnuggets  

met mayonaise

Poffertjes
met poedersuiker en appelstroop

Vlaai van de dag                                                                                                                            
+ slagroom      

Huisgemaakte lekkernij ‘de Pool’

3,75

3,75

3,75
3,50

 

3,50 
5,50

5,50

3,00
+0,50

3,50

VOOR DE KIDS

KINDERSOEPJE

KINDERTOSTI

SMULLEN

Bitterballen
12 stuks

Stukjes Frikandel
12 stuks

Bittergarnituur
12 stuks

XL garnituur
36 stuks

Gefrituurde kipstukjes 

met chilisaus, 6 stuks

Gefrituurde kaasloempia’s 

6 stuks

Gefrituurde garnalen 

met chilisaus, 6 stuks  

Broodplank ‘De Pool’ 
met knoflookmayonaise, kruidenboter en tapenade

Nacho’s uit de oven
met tomatensalsa, crème fraîche en kaas

Hollands borrelplankje
jong belegen kaas, Old Amsterdam, cervelaatworst,             

augurk, zilveruitjes, bitterballen en mosterd

Oriëntaals plankje
gefrituurde garnalen, mini-loempia’s, kipstukjes, 

kroepoek, soja en chilisaus

Mediterraans borrelplankje
met diverse soorten vleeswaren, kaas, olijven, 

zongedroogde tomaatjes, brood, knoflookmayonaise 

en tapenade 

Plank Spareribs
met gemarineerde spareribs en knoflookmayonaise

4,95

4,95

4,95

14,00
  

4,95

5,75

5,50

4,95

4,95

6,75

7,95

8,75

11,95

BORRELEN

VOOR BIJ DE KOFFIE

www.cafedepoolmaasbree.nl



Keuze uit wit of donker meergranen.

Broodje Gezond
met ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, sla

en mosterdmayonaise

Broodje Summer Chicken 
met kip in een krokant jasje, sla en mango-chili salsa

Broodje Carpaccio
met zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse kaas, 

rucola en truffelmayonaise

Smokey Salmon
met gerookte zalm, komkommer, rode ui  

en dillemayonaise

Toast ‘De Pool’
met gebakken champignons, spek, ui, paprika en  

gegratineerd met brie

Clubsandwich
met gerookte kip, krokant gebakken spek, tomaat, 

eiersalade en mosterdmayonaise

Lunchplank ‘De Pool’
klein kopje soep en een combinatie van kleine lunch-

gerechtjes (alleen te bestellen bij 2 personen of meer)

6,25

6,50

6,75
 

6,95

7,25

7,50

9,50

Hamburger ‘De Pool’
Hamburger op een knapperig broodje

belegd met sla, tomaat, augurk, gebakken uitjes,  

spek, kaas en hamburgersaus. Geserveerd met frites.

Brioche broodje Pulled Chicken
In BBQ saus met rode ui en gegratineerd met 

kaas en frites

Schnitzel
met zigeunersaus, sla en frites

Weekschotel
wekelijks wisselend gerecht geserveerd 

met frites en sla                               

Gemarineerde spare ribs
met knoflookmayonaise, sla en frites

Salade Summer Chicken
met kip in een krokant jasje, sla 

en mango-chili salsa

Salade lauwwarm Valdieu kaasje 
met gebakken spekjes, appel, nootjes 

en een vinaigrette van Limburgse appelstroop 

en Aceto balsamico

Salade Carpaccio
met zongedroogde tomaatjes,  

Parmezaanse kaas, rucola en truffelmayonaise

Onze maaltijdsalades worden geserveerd met brood  

en huisgemaakte kruidenboter.

14,95

14,95

15,95

15,95

16,95

12,50

12,95

12,95

 

6,50

6,95

6,95

klein groot

Soep van de dag
Verse tomatensoep
met basilicum room

Gegratineerde uiensoep

Onze soepen worden geserveerd met brood en  

huisgemaakte kruidenboter.

Classic
met ham en kaas  
Stoer
met spek en kaas

Mediterraans
met gegrilde paprika, ui, salami en kaas

Onze tosti’s worden gemaakt van oerbrood.

Ham en  kaas
Spek, kaas en ui

Gerechten met         zijn vegetarisch of kunnen  

vegetarisch gemaakt worden.

Heeft u een allergie? Meld dit dan aan ons dan 

kunnen wij er rekening mee houden.

4,75
4,75 

4,75

4,25

4,25

4,75

7,25
7,75

BROOD en zo... SPECIALS

MAALTIJDSALADES

SOEPEN

TOSTI’S

UITSMIJTERS


