
 

 

 

 

 

 

 

 

Gebak 
Loonse Hap    €   3,75 

Met speculaaskruiden, fijngehakte hazelnoot en krentjes 

Appelgebak    €   3,75 

Slagroom          + €   0,50 

Lekker voor bij de borrel 
Bakje gemengde nootjes        €  1,00 

Brood met kruidenboter        €  4,80 

Ambachtelijke bitterballen (7 stuks)    €  6,50 

Gemengde snacks 

8 stuks          € 4,35  

24 stuks          € 11,95 

  

 

Friet 
Friet zonder saus         € 2,75 

Friet met mayonaise       € 3,05 

Friet speciaal       € 3,55 

Friet met satésaus      € 3,55

    

  

 

Snacks     

Frikandel            €  2,00 

Kroket            €  2,00 

Kaassoufflé            €  2,00 

Met een zacht broodje      +   €  1,30  
Sauzen 
Mayonnaise, ketchup, curry, mosterd  €  0,30 

Chili-, knoflook- of cocktailsaus,   €  0,50 

Satésaus, speciaal     €  0,80 

Appelmoes       €  0,80 

 

Welkom bij Natuurpoort van Loon. Wij maken gebruik van zelfbediening. Binnen kunt 

u aan de bar uw drankje of hapje bestellen. Het is niet uitgesloten dat onze 

gerechten (sporen van) allergenen bevatten.  

 

IJs 
Ben & Jerry’s   €  3,00   

Strawberry cheesecake, Chocolate fudge 

brownie, Cookie dough 

Sinaasappel roomijs   €  4,75 

Met stukjes sinaasappel 

Kwarkijs             €  4,75 

Honing & gekarameliseerde amandelen 

Diverse verpakte ijsjes    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stokbroodjes 
 

Keuze uit wit of meergranen 

Kaas         €  4,60 

Ham                 €  4,95 

Gezond        €  6,35 
Met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer en ei 

Eiersalade        €  6,45 

Kipkerriesalade         €  6,60 

Italiaanse Tonijnsalade      €  7,80 
Met tricolore paprikamix, zongedroogde tomaatjes en kappertjes 

in een tomatenmayonaise  
 

 

Hoofdgerechten  
 

De hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes en salade   

Spareribs - +/- 400 gram      € 18,00    

“The best Ribs in town” geserveerd met knoflooksaus             

 Kipsaté - 180 gram       € 11,95 

 Gefrituurde camembert (v)      € 11,75 

Camembert-bites met cranberrycompote   

 Gehaktbal uit de jus       €  9,95 

Ambachtelijke gehaktbal van Slagerij William Martens 

  

 
 

Soep 
 

Tomatensoep              €  4,30 

 
  

 

Pasta’s ‘to go’ 
 

De pasta’s zijn ook glutenvrij te bestellen! 

Pasta met Bolognese saus*       € 9,00 

Pasta met Mascarpone rosso saus** € 9,00 
 

 *  Bolognese saus is lactose-, melk- en ei vrij. 

**Mascarpone saus is vegetarisch en glutenvrij. 

  

 

Tosti’s  
 

Keuze uit wit of bruin brood 

Ham en kaas    €  3,25 

Kaas      €  3,25 

  

 

De lunchgerechten zijn van 12.00 

tot 16.30 uur te bestellen 

Pasta’s 
 

De pasta’s worden geserveerd met salade en zijn ook glutenvrij te bestellen! 

Pasta met Bolognese saus*          € 11,95 

Pasta met Mascarpone rosso saus**    € 11,95 
 

 *  Bolognese saus is lactose-, melk- en ei vrij. 

**Mascarpone saus is vegetarisch en glutenvrij. 

  

 

Diner is van 16.30 tot 

19.00 uur te bestellen 


