
 

eet, drink en geniet. 

Ko e en Eethuis “De Gelderse Poort” 
Rijndijk 6, 6566 CG | Millingen aan de Rijn 
Tel. 0031 (0)481-434182 | www.de-gelderse-poort.com 
Voor mogelijkheden en prijzen vraag naar onze arrangementboekjes. 

www.de-gelderse-poort.com 

Eet smakelijk 
 

Het Gelderse Poort team! 

 



 
 

Wist u dat…. 
 

de Gelderse Poort een webcam hee , 
die in te stellen is op verschillen posi es. 

www.de-gelderse-poort.com/webcam.html  
 

er op elke zondag van 10:00 tot 12:00 uur bij De Gelderse Poort 
een uitgebreid champagne ontbijtbu et is en u dit ook cadeau kunt geven 

d.m.v. een cadeaubon. 
“Leuk voor het hele gezin”. 

 
de Gelderse Poort een perfecte loca e is voor familie of bedrijf feesten, 

en dat er 2 zalen zijn waar elk ruim 100 personen in kunnen. 
Hier ook 1 grote zaal van te maken is voor ruim 200 personen. 

 
u bij de Gelderse Poort ac eve arrangementen kunt boeken. 

Happen en Trappen 
Solex scooter tochten 

Struintochten 
etshuur mogelijk is. 

En dit gezamenlijk af kunt sluiten met een BBQ 
 

 er een oplaadpunt voor uw e-bike is. 
 

Gra s wi  beschikbaar is. 
“De Gelderse Poort” 

 
het Galloway Free nature wildernis vlees uit onze achtertuin komt. 

Een echte aanrader. 
 

er een grote speeltuin achter de parkeerplaats is. 
“De Steense Gemeente” 

 
er elke eerste zaterdag van het nieuwe jaar 
een nieuwjaar hondenduik gehouden wordt 

en dat de opbrengst naar de Dierenambulance gaat. 
 

“Uw hond hier welkom is”. 
 

dit de drukst bevaren rivier in Europa is, 
hier gemiddeld meer dan 600 schepen op een dag passeren 

en dat er gemiddeld 1300 kub water per seconde afgevoerd wordt. 
 



 
 

Ko e, Espresso             2,50 
Thee, diverse soorten Pickwick slow tea        2,30 
Thee, Millingerwaard            3,00 
Thee, Verse munt            3,00 
Ko e verkeerd, Cappuccino          3,00 
La e macchiato            3,30 
Grote kop ko e            4,60 
Warme chocolademelk           2,80 
Warme chocolademelk met verse slagroom       3,40 
Cafeïnevrij ko e’s, toeslag          0,20 
Speciale ko e’s zie achterzijde 
 
 
 
 
 
Appelgebak             3,40 
Appelnoten  specialiteit van het huis         3,40 
Diverse gebak            3,40 
De enige echte verse slagroom          0,60 
 
 
 
 
Cola (light, zero), Fanta, Sprite          2,60 
Tonic, Bi er lemon, Cassis          2,70 
Chaudfontaine bl/ro  0,25 ltr.          2,50 
Lipton Ice Tea            2,90 
Lipton clear green, Rivella          2,80 
Jus d’orange, Appelsap, Tomatensap         2,80 
Vers geperste sinaasappelsap (glas)         4,00 
Chocomel, Fris             2,80 
Melk, Karnemelk            2,30 
 
 
 
 
Bi erballen met mosterd 12st.          8,10 
Gemengde hapjes met curry 12st.         8,10 
Vlammetjes met hete saus 12st.         8,10 
Por e kibbeling  remouladesaus 12st.        8,10 
Por e gamba’s met kno ooksaus 12st.        8,10 
Nacho cheese (tor lla chips) met dip         4,70 
Por e olijven            3,70 
Borrel plank           13,30 
Diverse kaas en worstsoorten 
Borrel plank XXL               16,30 
Diverse kaas en worstsoorten en 6 bi erballen 
Snackje voor 2          13,30 
6 gem. hapjes, 6 bi erballen en friet 
Mayonaise, curry en mosterd 

 
 

Bavaria  0,0% malt bier        Flesje        3,20 
Bavaria  0,0% wit bier        Flesje        3,50 
Bavaria radler lemon 0,0%       Flesje        3,50 
Crodino          Flesje        2,80 
 
 
 
Hertog Jan Pilsener 0,25 ltr.  Tap        2,90 
Hertog Jan Pilsener 0,45 ltr.  Tap        5,30 
Hertog Jan Weizener 0,33 ltr.  Tap        4,00 
Hertog Jan Weizener 0,50 ltr.  Tap        5,95 
Le e dubbel     Tap        4,20 
Palm               Tap        3,60 
Le e blond          Flesje        3,60 
Cornet            Flesje        4,30 
Diebels alt, Oud bruin          Flesje        3,00 
Hoegaarden Rosé bier          Flesje        3,50 
Bavaria radler lemon         Flesje        3,50 
 

 
 
 
Zoete wi e wijn Bergerac blanc         3,90 
Droge wi e wijn Sauvignon blanc         3,90 
Rode wijn Merlot Grenache          3,90 
Rosé  Rosé Grenache           3,90 
Sherry, dry of medium           3,90 
Port, wit of rood            3,90 
Mar ni, bianco of rosso           3,90 
Cidre peach  licht mousserende sekt         3,20 
 
 
 
Safari, Passoa, Licor 43           4,60 
Amare o, Tia Maria, Baileys, Marakesh        4,80 
Cointreau, Grand Marnier          5,10 
Drambuie, Pernod, Dom Benedic ne         5,20 
Likeurproeverij voor bij de ko e         6,80 
 
 
 
Jonge, Oude en Bessenjenever          2,80 
Vieux, Citroenbrandewijn          2,80 
Apfelkorn, Kummerling           3,20 
Berenburg, Jägermeister           3,20 
Malibu             3,20 
Advocaatje met slagroom          3,60 
Wodka, Campari            4,70  
Four Roses, Aperol           4,70 
Bacardi, Southern Comfort          5,00 
Teachers whisky            5,00 
Courvoisier V.S.            5,70 

Warme dranken  Alcoholvrije dranken 

Bieren 

Bij de ko e 

Wijnen en zuid wijnen 

Likeuren 

Frisdranken ( esje) 

Gedis lleerd 

Bier, borrel en wijn hapjes om te delen 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pannenkoeken ook gluten en lactosevrij verkrijgbaar, toeslag 1,- 
 
 
01. Naturel met bruine rietsuiker     6,30 
 

02. Naturel met cranberry compote     7,10  
 

03. Banaan, rozijntjes en bruine rietsuiker    8,40 
 
04. Bosbessen met poedersuiker     8,90 
 

05. Appel en bruine rietsuiker      8,90 
 

06. Appel, bruine rietsuiker en kaneel    9,20 
 
07. Appel, honing en noten      9,20 
 

08. Appel en spek        8,90 
 

09. Kaas en paprika       8,90 
 
10. Kaas, ham en ananas       9,70 
 

11. Kaas en gember       9,70 
 
12. Kaas, champignons en ui      9,70 
 

13. Ham, ui en kaas       9,70 
 

14. Ham, ui en tomaat       9,70 
 
15. Spek, salami en paprika      9,70 
 

16. Spek, salami en ham       9,70 
 

17. Spek, ui en champignons      9,70 
 

 
 
 
 

20. Gelderse Poort pannenkoek     13,60 
Met spek, champignons, paprika, ui, kaas en prei 
 

21. Pulled chicken pannenkoek     14,60 
Met rode ui, paprika en hot smokey saus 
 

22. Shoarma pannenkoek      14,60 
Met paprika, ui, kno ooksaus, shoarmavlees 
 

23. Danish Blue pannenkoek      13,60 
Met spek, ui, kaas, champignons en Danish Blue 
 

24. Italiaanse pannenkoek      14,60 
Met kaas, ham, tomaat, ui, verse kruiden en roomkaas 
 

25. Vegetarische pannenkoek    13,60 
Met rooie ui, tomaat, spinazie, kaas en roomkaas 
 

26. Brie pannenkoek       14,60 
Met roombrie, noten, bruine suiker en honing 
 

27. Kersen pannenkoek     13,60 
Met ijs, poedersuiker en slagroom 
 

 
 
 

Brie noten 

Italiaanse  

Kersen 

Pannenkoeken Stroop en poedersuiker 

Appel  
honing noten 

Bourgondische pannenkoeken  

Gelderse 
Poort 



 
 
 
30. Stokbrood met kruidenboter         5,10 
31. Plukbroodbol gesmolten kaas + kruiden        6,10 
32. Tomatensoep met brood, huisgemaakt        5,10 
33. Wisselsoep… met brood          5,10 
34. Erwtensoep (seizoen)          6,10 
35. Carpaccio, rund met pijnboompi en,    12,10 
Parmezaanse kaas en tru el dressing     
36. Gerookte zalm          12,10 
Met frisse sla, citroen, kappertjes en dille 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een wit of bruin broodje met boter en frisse sla 
 

40. Tomaat, mozzarella           6,60 
Pesto, balsamico dressing, tomaat en mozzarella 
41. Brie             6,60 
Met cranberry compote en nootjes 
42. Kruidenroomkaas           6,60 
Met komkommer 
43. Gezond classic            6,60 
Kaas, ham, ei, tomaat en komkommer 
44. Tonijnsalade            7,10 
Kappertjes, bosui en dille 
45. Gerookte zalm            8,10 
Rode ui, citroen en dille 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met stokbrood, olie en balsamico dressing 
 
50. Pulled chicken           13,90 
Lauw/warm geserveerd met paprika, ui en mango 
51. Gamba’s  12st.          13,90 
Gebakken in kno ookolie, prei, ui en citroen 
52. Geitenkaas           11,90 
Met tomaat, rode ui en honingmosterd dressing 
53. Camembert           11,90 
Met fruit en cranberry 
54. Extra: Schaaltje frietjes    2,60 
Klein schaaltje frietjes voor bij de salade  
 
 

 
 
 
60. Friet met kroket           6,70 
Mayonaise en mosterd 
61. Friet met frikandel           6,70 
Mayonaise, ketchup en curry 
62. Friet met kaassou é           6,70 
Mayonaise, ketchup en curry 
63. Friet met kibbeling 6st.          6,70 
Mayonaise en remouladesaus 
64. Friet met bi erballen 6st.          6,70 
Mayonaise en mosterd 
65. Friet met bie urger compleet       8,70 
Mayonaise, ketchup en curry  
 
 
 
 
 
Alle ei producten zijn vrije uitloop eieren. 
 

70. Uitsmijter met ham en kaas         8,00 
3 eieren op 3 sneetjes brood 
71. Uitsmijter “Gelderse Poort”         9,50 
Ham, ui en spek, gegra neerd met kaas 
72. Rundvlees kroke en op brood         8,00 
2 sneetjes wit en bruin met boter en mosterd 
73. Garnalen kroke en op brood       10,00 
2 sneetjes wit en bruin met boter  
en remouladesaus 
74. Groente kroke en op brood         8,00 
2 sneetjes wit en bruin met boter en piccalilly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 sneetjes brood , curry en ketchup 
 

76. Tos  kaas           5,30 
77. Tos  ham/kaas         5,70 
78. Tos  Hawaii          6,10 

Lunchgerechten 

Voorgerechten hele dag verkrijgbaar 

Warm en lekker van 11:00 tot 17:00 uur verkrijgbaar 

Frites hele dag verkrijgbaar 

Maal jdsalades  hele dag verkrijgbaar 

Broodjes van 11:00 tot 17:00 uur verkrijgbaar 

Tos 's van 11:00 tot 17:00 uur verkrijgbaar 



 
 
 
 
 
Frietjes met diverse garnituur, mayonaise en gebruik saladebar 
 
80. Ierse runderbiefstuk 250 gr.        23,60 
Champignons en gebakken ui  
81. Mixed grill           22,70 
Varken, kip, rund, ribje met texmexsaus 
82. Kipspies           18,20 
2 kipspiesen, pindasaus en kroepoek 
83. Spare ribs          22,20 
Flinke rib, met een zoete of pi ge marinade 
84. Schnitzel 200 gr.        18,20 
Varken schnitzel in Budapestsaus 
85. Schnitzel Hawaii 165 gr.       18,20 
Kip schnitzel met ham, kaas en ananas 
 
 
 

 
 
Frietjes met diverse garnituur, mayonaise en gebruik saladebar 
 
86. Free nature wildernisvlees       19,60 
Gestoofd Gallowayvlees met prei, wortel en ui 
 
 
 
 
 
 
Frietjes met diverse garnituur, mayonaise en gebruik saladebar 
 
90. Mosseltjes volgens huisrecept      16,30 
Geroerbakte mosseltjes in verse prei, ui en citroen 
91. Zalm let          19,60 

Met kree ensaus, kappertjes en citroen 
92. Kabeljauw         18,60 
Met tappenade, roma tomaatjes, zwarte olij es en citroen 
 
 
 

 
 
Gebruik saladebar 
 
95. Groentelasagne         13,80 
Pasta gerecht uit de oven met groente, kaas, uien en tomaten 
96. Groentetaart         14,80 
Broccoli, wortelen, boontjes, geitenkaas en kaas 
97. Kaasfondue volgens huisrecept min. 2 pers., prijs p/p  16,30 
Frietjes, mayonaise, bruin en wit brood met kruidenboter 
 
 

Neemt u nog een kopje ko e na, krijgt u bonbons gepresenteerd. 

Hoofdgerechten  hele dag verkrijgbaar 

het vlees... 

de vissen... 

het natuurlijkste vlees van Nederland… Wildernisvlees... 

de vegetariër... 



Kinderen krijgen knijpfruit en een leuke verrassing!!! 
 
 

 
 
101. Naturel pannenkoekje zelf versieren      6,80 
Kleine naturel pannenkoek die je lekker kunt versieren met 
jam, honing en nutella 
 
102. Pannenkoekje spek         6,80 
 
103. Pannenkoekje appel        6,80 
 
104. Pannenkoekje kaas         6,80 
 
105. Kleintje friet met 6 kipnuggets       6,80 
Mayonaise, ketchup en curry 
 
106. Kleintje friet met 6 bi erballen       6,80 
Mayonaise en mosterd 
 
107. Kleintje friet met frikandel       6,80 
Mayonaise, ketchup en curry 
 
108. Kleintje friet met kroket        6,80 
Mayonaise en mosterd 
 
109. Kleintje friet met kaassou é       6,80 
Mayonaise, ketchup en curry 
 
110. Boterham licht of donker         2,50 
Hagelslag, jam, nutella, ham of kaas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kies je eigen beker.         4,90 
Gevuld met vanille-ijs, aardbei-ijs of chocolade-ijs. 
De beker is natuurlijk voor jou, spaar ze allemaal. 
 

Kinderen t/m 12 jaar. 

Kinder-ijsjes 



 
 
 

 
Dame Blanche          6,90 
Vanille roomijs met chocoladesaus en verse slagroom 
 
Coupe romano   seizoen        6,90 
Verse aardbeiencoupe met vanille roomijs, aardbeienijs en verse slagroom 
 
Coupe kersen-ijs          6,90 
Vanille roomijs met kersen en verse slagroom 
 
Coupe advocaat          6,90 
Vanille roomijs, chocoladesaus, advocaat en verse slagroom 
 
Coupe Gelderse Poort         6,90 
Heerlijke combina e van vanille roomijs 
caramel, amare o en verse slagroom. 
 
Coupe Tropische vruchten        6,90 
Heerlijke combina e van vanille roomijs 
met tropische vruchten en verse slagroom. 
 
 
 
Alle ijsjes ook in een kleiner formaat verkrijgbaar     4,90 
 
 
 
 

 
IJs ko e         5,20 
Ko e met ijs, volle melk en slagroom 
 

Hazelnoot Vanille ko e       4,60 
La e macchiato met hazelnoot, vanille smaak 
 

Hazelnoot ko e        4,10 
La e macchiato met hazelnoot smaak 
 

Vanille ko e        4,10 
La e macchiato met vanille smaak 
 

Kaneel ko e        4,10 
La e macchiato met kaneel smaak 
 

Caramel ko e        4,10 
La e macchiato met caramel smaak 
 

Chocolade ko e        4,10 
La e macchiato met chocolade smaak 
 

Slagroom         0,60 
 
 

Eet, drink en geniet. 
Hee  u een allergie of volgt u een dieet? Informeer ons en wij helpen u graag verder. 

Onze chef kan, indien gewenst, een gerecht aanpassen of een ander gerecht bereiden. 
Vegetarische gerechten. 
Alle prijzen zijn in Euro’s 

 
 
 
 

IJscoupe 

IJs ko e met malibu        6,80 
Ko e met malibu, ijs, volle melk en slagroom 
 
Ko e Gelderse Poort        6,80 
Amare o en verse slagroom 
 

Irish Co ee          6,80 
Whisky en verse slagroom  
 
Spanish Co ee         6,80 
Tia Maria en verse slagroom 
 

French Co ee         6,80 
Grand marnier en verse slagroom 
 
Marakesh Co ee         6,80 
Café Marakesh en verse slagroom 
 

Likeurproeverij voor bij de ko e      6,80 
Drie glaasjes likeur: Tia maria, Baileys, Café Marakesh 

Speciale alcoholvrije koffie’s       Speciale koffie’s met alcohol 


