


In het Poterne restaurant & bar gaat het om proeven, veel proeven & genieten.  

We serveren daarom proeverijgerechtjes. Deze worden met ambacht samengesteld uit 

het aanbod van de seizoenen en zoveel mogelijk met biologische ingrediënten uit de  

Beemster en omstreken. We combineren pure gerechten met mooie wijnen.

De basis van onze kookwijze is de klassieke Franse keuken met toepassing van moderne  

ontwikkelingen en trends, daarbij spelen oosterse invloeden een belangrijke rol. 

Het Poterne restaurant is aangesloten bij Euro-Toques.

Dit gilde staat voor ambachtelijk werkende koks. Zij staan borg voor kwaliteit, smaak, 

 behoud van culinaire tradities en bescherming van lokale producten.

Welkom



G IN TONIC                                                                                           8,50

Hendricks gin -  Fever Tree tonic - komkommer - rozemarijn   

Fort gin - Fever Tree tonic - gekonfijte citroen - sereh - five spices 

Speciaal voor ons gebrouwen in Purmerend op slechts 5km van de Beemster.  

S TRAWBERRY MOJITO                                                                        8,95

Bacardi  - limoen & munt - aardbeien likeur 

HU ISAPERITIEF                                                                                  7,50

‘The Fancy Bubble‘ - Angostura bitter - Prosecco  

BU BBELS                                                                                            8,50

Cava Gramona 

N O N ALCOHOLISCH APERITIEF                                                          6,00

Sparkling Tea “Blue” - 13 smaken thee  

Jasmijn knalt de neus in, gevolgd door White Tea, welke diepte geeft  

en afsluitend de Darjeeling Tea 

BERGAPPELSAP MET BLAUWE BOSBES, HOP OF VLIERBLOESEM  4,50

Handgeplukte oerappels uit Noord-Italië

Cocktails & bubbels Bites & charcuterie

MINI  TRUFFEL KROKETJES                                                              3,75

met kruidenmayonaise per 3 stuks                                                                                         

STOOMBROODJE                                                                                                             3,75

met buikspek & hoi sin                                                                                                          

TONIJN & RUND                                                                                                               6,75

met soya/wasabi dressing                                                                                                    

SPAANSE WORST -  PER 50 GRAM                                                                          5,75

Iberico salami                                                                                                                         

KOPPA DE PEEL                                                                                                               6,75

Gedroogde varkensnek van het Peelvarken                                                                                                                      



Gastronomisch menu

 

We werken met dagverse, seizoensgebonden, liefst regionale, producten.

Natuurlijk zijn eventuele (vegetarische) wensen  

of aanpassingen in overleg mogelijk.

Houd u er rekening mee dat deze gerechten  enige bereidingstijd kosten.   

Het gastronomisch menu serveren we per tafel.

 

2 GANGEN (LUNCH)
27,50

 

3  GANGEN
37,-

4 GANGEN
47,-

5 GANGEN
57,-

6 GANGEN
67,-



SCHOLFILET                                                                                         

geroosterde prei & zwarte rijst - saus barbecue paprika  w *

 

QUINOA ‘‘MAROKKAANSE WIJZE’’  

crème mozzarella - mini biet

ZEEUWSE MOSSELEN  

open ravioli - tomaat & ricotta - lavas brickdeeg 

COQUILLE & KOPPA DE PEEL  

dun gesneden - kropsla & bleekselderij - chorizo olie

 

‘VIS VAN DE DAG’  

kabeljauwkroketje - crème aardappel & ijsbergsla - Zaanse mosterdsaus  w *

IBERICO LENDE 

artisjok & little gem gegrilleerd - macadamia - saus ‘‘Barigoule’’ w *

 

KALFSHAAS  

peterselie couscous - peulgroenten - jus gerookte bosui w *

Gerechten 10,00                                                                                                        

Uiteraard zijn vegetarische wensen of aanpassingen in overleg mogelijk.
Mocht u specifieke dieetwensen of allergieën hebben laat het ons weten.

‘‘CAESAR’’ 

boerderijhoen - kwartelei - Parmezaanse kaas - mayonaise knoflook & ansjovis

 

TAMME EENDENBORST 

boksoy - mini knolletjes - gele peen & miso - gel pekmez w * 

RUNDER BAVETTE  

snijboon ‘‘chimichurri’’ - crème knolselderij - gemarineerde cherry tomaat w * 

 
OSSENSTAART & EENDENLEVER 

cantharel - krokante brioche - Hollandaise saus w

  
‘‘SOUFFLE’’ DOPERWT & VADOUVAN 

groene asperge - zomerpostelein - schuimige saus bieslook w* 

*  is ook te bestellen als groter gerecht (supplement 9,-)



Desserts 8,00

BEEMSTER KERSEN 

witte chocolade crumble – pistache mousse – kersen roomijs 

Xyris Frizzante, Marotti Campi, Italië                                                                                          4,50  
 
ROOD FRUIT 

“donut” framboos – aalbesparfait – braam & eiwit 

Floc de Gascogne Rosé, Domaine de Pajot, Frankrijk                                                                  4,50

PERZIK & AMANDEL 

crème pure chocolade – cheese cake roomijs 

Château Simon, Sauternes, Anne-laure Dufour Bonnard, Frankrijk                                               9,00

 

K AAS VAN KEF (supplement 4,50)

4 soorten kaas uit het seizoen - chutney - brood met hazelnoot, boerenjongens & abrikoos 

Pineau des Charentes ‘Blanc’, Dominique Chainier, Frankrijk                                                     6,50 

Qiunta de la Rosa, Colheita, Quinta de la Rosa, Portugal                                                            8,50

 

BONBONS 

Assortiment van La Fève, per stuk 1,50 ct 

Romate Sherry, Bodegas Sánchez Romate Hnos, Spanje,                                                              4,75



DE POTERNE KAMER IS BIJZONDER GESCHIKT  
VOOR PRIVATE DINING, (ZAKEN)LUNCH, DINER, 

 VERGADERINGEN & MEER.  


