
Openingstijden

Ma:  10u30 - 17u30
Di:  10u30 - 17u30
Wo:  Gesloten
Do:  Gesloten
Vr:   10u30 - 17u30
Za:   10u30 - 21u00
Zo:   10u30 - 21u00

Poortershuyze BVBA
Bruggesteenweg 24 - 8340 Sijsele-Damme

Ond.Nr.: 0461.982.789 - RPR Brugge
Info@poortershuyze.be
www.poortershuyze.be

KBC BE 04 4768 1429 9231

since 1992

Restaurant

Wat? 
AAnbod vAn bereide gerechten voor bij U thUis!
5 dAgen hoUdbAAr, geschikt voor oven & microgolf

lAng hoUdbAAr, hoUd rekening met onze slUitingsdAgen!

Bestellen? 
AfhAlen mogelijk vAn 10U30 tot 17U30 in PoortershUyze

mogelijk om de dAg zelf te bestellen, minimUm 1 UUr voor AfhAling.

grAtis levering mogelijk vAnAf € 25,00
levering mogelijk enkel in sijsele - Assebroek - st-krUis - oedelem

levering tss 10U & 12U, de dAg voordien bestellen!
levering tss 16U en 18U, ten lAAtste voor de middAg bestellen.

gesloten oP woensdAg en donderdAg!
oP zAterdAg enkel levering tss 10U & 12U!
geen leveringen oP zondAg!

tel. 050 / 36 09 30

Naam:
Adres:        Stad:
email:                                        @                                 Tel.:
Datum afhaling/levering bestelling:  ___ /___ /2019
Uur van ophalen bestelling :  
Uur van leveren bestelling :  10u/12u  of  16u/18u



Week 24 van 10/06 tem 16/06

Soepen
Tomaatsoep 0,5 L / 1 L € 2.50 / € 4.00 _____________

Aspergesoep 0,5 L / 1 L € 2.50 / € 4.00 _____________

Courgettesoep met erwten en basilicum 0,5 L /  1 L € 2.50 / € 4.00 _____________
 

Weeksuggesties
Zwitserse kaasburger, 3 x wortelen, mosterdsaus € 7.50 _____________

Kalkoenstoofpotje met witte kool en spek, champignons € 7.50 _____________

Gamba’s uit de oven met kruiden, look en tomaat, Bomba rijst € 14.00 _____________

Healthy !!! 
Bulgur met paddenstoelen, jonge spinazie en feta kaas € 9.00 _____________

Bulgur met cherry tomaatjes, kruidige kippengehakt, yoghurt met citroen € 8.50 _____________

Open lasagna van gegrilde zuiderse groenten, ricotta en basilicum € 8.50 _____________

Asperges
Asperges op z’n vlaams met aardappelpuree € 12.00 _____________

Asperges met gerookte zalm en prei, pasta € 14.00 _____________

Tongscharrolletjes met asperges, prei & krieltjes  € 15.00 _____________

Klassiekers
Ham/Witloof rolletjes, kaassaus & aardappelpuree  mogelijk zonder   € 7.50 _____________

Rundsstoverij met Damse Viven, appelmoes en aardappelblokjes € 11.00 _____________

Vol au vent, champignons & gebakken krieltjes € 8.00 _____________

Pasta 
Orzo (rijstvormige pasta) met reuze garnalen, tomaat en gemarineerde feta € 12.00 _____________

Lasagna bolognese - Lasagna verde € 7.50 / 8.50 _____________

Spaghetti bolognese € 7.00 _____________

Penne arrabiatta, pesto & parmezaan € 7.50 _____________

Cannelloni, ricotta, parmezaan, basilicum & tomaat € 9.00 _____________

Penne Carbonara met extra beenham € 7.50 _____________

Penne met kip en basilicum pesto, Parmezaan € 8.50 _____________

Wok
Varkensreepjes in oestersaus, wokgroentjes - jasmijn rijst 9,50 _____________

Rode curry met kip, wokgroentjes & gestoomde Jasmijn rijst € 9.50 _____________

Gebakken Jasmijn rijst vegetarisch of met kip of met scampi’s  € 7.50 / 8.50 / 12.00 _____________

Gebakken noedels vegetarisch of met kip of met scampi’s € 7.50 / 8.50 / 12.00 _____________

Salades
SALADe meT GeGRiLDe enTReCôTe, CHiLi, munT & KORiAnDeR, RiJST 15.00 _____________

Salade met gebakken kip, appel & curry 9.00 _____________

Salade met gebakken scampi’s appel & curry 11.00 _____________

Salade met tomaat, Basilicum, mozarella en Serranoham 9.00 _____________

Kruidige couscous salade met Fèta en geroosterde aubergine & courgette 9.00 _____________

Bulgur salade met Cherry-tomaat, gegrilde kip en avocado 9.00 _____________

Tomaat garnaal, salade en aardappelsalade met frisse kruiden & yoghurt 15.00 _____________

Aantal


