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SMOSSEN
Een van onze specialiteiten is een smoske, een van oorsprong  
Vlaamse lekkernij. Een smoske is een stokbroodje (wit of bruin)  
van bijna 30 centimeter dat zo rijkelijk belegd, dat smossen  
(= knoeien) op de loer ligt. 
 
Wist je dat …. elk stokbroodje waar het woord ‘smos’ voor staat  
belegd is met in ieder geval sla, tomaat en ei? 



WELKOM
Naast dat we je ontzettend graag ontvangen in ons restaurant, 
blijft het ook mogelijk uw favoriete smos te laten bezorgen of 
af te halen. Bestel via debroodbarbuitenpoort.nl en zie onze 
ÈÓŞēįéĻēĬĬÓįĳˉēĬˉÏÓˉ�įēēÏˉ�°įˉŢÓĻĳÓČˉ̒ˉ°ŀĻēˀĳˉÈóČČÓČˉČēʵĻóċÓˉ
verschijnen bij uw voordeur. Liever zelf even de deur uit? 
Je bent natuurlijk ook van harte welkom om je bestelling bij  
ons in het restaurant af te halen.  

ONTBIJTJE om samen te delen
vanaf 2 personen te bestellen
• yoghurtjes met toppings
• diverse zoete lekkernijen
• een wrap 
• een smosomelet
TIP Vul dit ontbijtje aan met onze verse sappen en smoothies!

24.9
2 personen



LEKKER WAKKER WORDEN MET…
Volle yoghurt van landwinkel  2.5

Toppings
9į°Čēą°ˉĳČÓ°ĂŗˉÉóČČ°ċēČˉ̛ˉ[ēĻÓČʙˉÏ°ÏÓąˉ̒ˉŞ°ÏÓČˉ̛ˉ 
Pure chocola 0.8
Cruesli 0.5
Kokos | Honing | Banaan | Jam 0.4
Vers fruit 1

 SMOOTHIE BOWLS
Guave Smoothie Bowl 
100% bio guave, banaan, bio cinnamon granola,  
amandelmelk 9

Tropical Smoothie bowl 
100% bio mango, passievrucht, kokos, arcerola, ananas, 
banaan, bio cinnamon granola, amandelmelk 9

Berry Bomb bowl 
Bosbes, aardbei, 100% bio guave, bio cinnamon granola,  
amandelmelk, banaan, kokos 9

 

SOEP
Tomatensoep 
met stokbrood 4.8

Courgettesoep met crème fraîche 
met stokbrood 4.8   KIDS
Tosti ham | kaas 3.8
Desem brood wit | bruin met beleg en boter 2.8
Keuze uit pasta | kaas | jam | ham 

9.00je  
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sunday
ijsje
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100% bio mango, papaya, ananas, banaan, kokos, 
bio cinnamon granola, amandelmelk, blauwe bessen

100% bio guave, banaan, kokos, bio cinnamon 
granola, amandelmelk, blauwe bessen

Bosbes, aardbei, 100% bio guave, banaan, kokos,      
bio cinnamon granola, amandelmelk, blauwe bessen 



SALADES
Salade crispy chicken   
Gemengde sla, dressing, tomaat, komkommer, croutons,  
crispy chicken, parmezaan, sriracha mayo, rode ui

Salade vega crispy chicken   
Gemengde sla, dressing, tomaat, komkommer, croutons,  
vega crispy chicken, parmezaan, sriracha mayo, rode ui

Salade carpaccio
Gemengde sla, dressing, tomaat, komkommer, rundercarpaccio,  
truffelmayo, parmezaan, pijnboompitten, croutons, rucola, alfalfa

Salade gerookte zalm
Gemengde sla, oostersedressing, tomaat, zoetzure komkommer,  
croutons, gerookte zalm, rode ui, crème fraîche saus

Salade Walhoeve
Gemengde sla, dressing, tomaat, komkommer,  
geitenbrie, noten, croutons, honing, bacon, alfalfa

Salade Brie
Gemengde sla, dressing, tomaat, komkommer,  
brie, noten, croutons, honing, bacon, alfalfa

 SANDWICHES & WRAPS
Je kunt kiezen uit een sandwich of wrap 

Carpaccio Gemengde sla, rundercarpaccio, parmezaan,  
pijnboompitten, truffelmayo 8.8 
      
Kip QČēţēēĂċ°ŗēʙˉĳą°ʙˉĻēċ°°ĻʙˉÓóʙˉĂēċĂēċċÓįʙˉ 
gekruide kip, bacon, ham, kaas 8.8 

Gerookte zalm Bieslookroomkaas, sla, tomaat, ei,  
komkommer, gerookte zalm, dille 8.8 

Tonijn Sla, tomaat, ei, komkommer, tonijnsalade  7.3 

Vegetarisch Bieslookroomkaas, pesto, rucola, tomaat,  
gegrilde groenten 6.5

Vegan Hummus, gegrilde groenten, rucola, alfalfa 6.5

11.5
salade

7.2
kleine salade

salade met brood  

̒ˉįēēċĂ°°ĳˉ
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KOUD SMOSSEN
Stokbrood wit/bruin

Homemade eiersalade 4.7
Huisgemaakte eiersalade

Jonge kaas 3.7
Boter, jonge kaas

Oude kaas 4.7
Pesto, rucola, oude kaas

Filet American 5.5
Filet, ui, ei, peper

Filet Martino 5.8
Filet, ui, ei, augurk, martinosaus (pittig)   

Smos gezond 5.5
Sla, tomaat, ei, komkommer, ham, kaas, mayo

Boerensmos 5.8
Sla, tomaat, ei, bacon, andalousesaus (licht pikant)

vraag 
naar de
special 

vd maand
bij onze 

bedieningstoppers
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Brie 5.3
Brie, honing, walnoten

Smos Walhoeve 7.8
Sla, tomaat, ei, geitenbrie, walnoten, honing, bacon, alfalfa

Smos kip 7.2
Sla, tomaat, ei, gekruide kip, mayo

Mexicaanse kip 7.3
Rucola, gekruide kip, zongedroogde tomaat,  
chipotle saus (pittig)

Carpaccio truffel 8.8
Rucola, rundercarpaccio, parmezaan, pijnboompitten,  
truffelmayo, alfalfa

’t Poortje 7.2
Pesto, rucola, gedroogde tomaat, mozzarella, coppa di parma 

Homemade tonijnsalade 6.5                                                 
Huisgemaakte tonijnsalade

Smos gerookte zalm 8.8
Sla, tomaat, ei, gerookte zalm, rode ui,  
andalousesaus (licht pikant)

Zalm roomkaas 8.5
Bieslookroomkaas, sla, zalm

Vegetarisch 6.3
Pesto, rucola, tomaat, gegrilde groenten, alfalfa,  
bieslookroomkaas

Vegan hummus 6.2
Hummus, rucola, gegrilde groenten, alfalfa
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WARM SMOSSEN
Stokbrood wit/bruin

Pulled pork 8.3
Mayo, pulled pork, rode ui, pittige sriracha mayo

Pulled BBQ pork 8.3
Mayo, pulled BBQ pork, rode ui

Hete kip 7.8
Pittige sriracha mayo, geraspte kaas, hete kip, lente ui

Kip teriyaki 7.8
Rucola, kip teriyaki, zoetzure komkommer, rode ui,
sesamzaadjes, crème fraîche saus

Kipsaté 7.8
Kip, satésaus, seroendeng, gefrituurde uitjes, augurk   
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8.3

8.3

8.3

8.3



Smos crispy chicken 8
Sla, tomaat, ei, krokante kip, pittige sriracha mayo

Smos vega crispy chicken 8
Sla, tomaat, ei, krokante vegetarische kip, pittige sriracha mayo

Smos kroket 6.6
Sla, tomaat, ei, 2 kroketten, mayo 

Smos frikandel 6.6
Sla, tomaat, ei, 2 frikandellen, andalousesaus (licht pikant)

Smos omelet 6.9
Sla, tomaat, bacon, omelet, hannibalsaus                                                     
(lichtzoete saus met een hartige bite)

Smos bal gehakt 6.8
Mayonaise, curry, bal gehakt, augurk

Portie country frietjes 3.7

GROF THEELEUTEN
Grof theeleuten is een high tea met  
diverse smossen, wraps en huisgemaakte zoete lekkernijen.  
We hebben 2 mogelijkheden, met (onbeperkt) thee voor 23.8 euro 
en zonder drankjes 18.4 euro per persoon.  
Iets voor mannen is een combinatie van iets meer zoet dan hartig,  
wat heerlijk bij een kofŢÓˉÓČˉeen biertje smaakt.  
Ook 18.4 euro per persoon zonder drankjes.

23.8
onbeperkt 

thee

18.4
exlusief 
 drankjes



follow 
the call
of the

discoball

PANINI’S & FLAGUETTES  
Ham/kaas 5

Hawaï 5.3
Ham, kaas, ananas

Kip/avocado 7
Avocadospread, gekruide kip, mozzarella

’t Poortje  7
Pesto, rucola, gedroogde tomaat, mozzarella, coppa di parma

Warme brie 6.8
Rucola, brie, honing, walnoten

Walhoeve 7.8
Geitenbrie, bacon, honing, walnoten, rucola

Caprese 6.7
Pesto, tomaat, mozzarella, peper

5.8

5.9

8.4

7.9

7.3

7.4

6.3

Flaguette
+ 0.5



BORRELHAPJES  

Nacho’s 11.3
Tortillachips, kaas, rode ui, chilisaus, jalapeños,  
crème fraîche, guacamole
 

Nacho’s pulled pork BBQ 14.7
Tortillachips, kaas, rode ui, chilisaus, pulled pork BBQ,  
jalapeños, crème fraîche, guacamole
 

Nacho’s hete kip 14.7
Tortillachips, kaas, rode ui, chilisaus, hete kip, jalapeños,  
crème fraîche, guacamole
 

Bourgondische bitterballen 8 stuks 7.9
 

Vega Oma Bobs mix 10 stuks 9
Kaas/rucola croquette, kaas bitterbal,  draadjesbitterbal,  
gefrituurde uienringen



Nacho cheese bites 8 stuks 7.2
Met salsa saus
 

Brood met dips 7.5
Pesto | bieslookroomkaas | hannibalsaus
 

Mix van gebrande nootjes  2.5   

                                                                

Borrelmaatjes 12 stuks                                                     11.5
ZÓĻˉÉįóĳĬŗˉÉïóÉĂÓČʙˉĂ°°ĳĳēŀţÓÓĻÿÓĳʙˉċóČóʵèįóĂ°ČÏÓąąÓČʙˉ 
kalfskroketjes, rundvleeskroketjes, bamischijfjes 
 

Vegetarische mini loempia’s 12 stuks
met srirachamayo 4.5

ALLERGIEËN 
Heb je allergieën? Laat dit aan onze bedieningstoppers 
weten, dan kijken wij wat we voor je kunnen betekenen!

7.6

7.9

2.7

12.1
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Met chilisaus



THEMA GELEGENHEID
Nieuwsgierig naar onze mogelijkheden voor een ontbijt, lunch, 
brunch in thema? Bijvoorbeeld voor een babyshower, maar ook 
mooie gedekte tafels voor andere gelegenheden. Er is enorm veel 
mogelijk; samengestelde lunches en borrelen
Voor meer informatie kunt je bij onze bedieningstoppers terecht.



come in
for good 

times





debroodbarbuitenpoort.nl
Helmichstraat 1, 6851 CB Huissen

@debroodbarbuitenpoort

DE BROOD BAR BORREL {BBB}
De Brood Bar biedt buiten ontbijt, lunch en middagborrels  
ook de mogelijkheid tot reserveringen voor kleine feestjes.  
Zo blijft De Buitenpoort toch een beetje leven in onze kleine zaal. 
Borrels tot gezelschappen van 25 personen zijn mogelijk op onze 
mooie entresol, met geweldig uitzicht op het centrum van Huissen. 
Dus, zoek je een locatie voor een verjaardag, bedrijfslunch/borrel  
of een gezellige middag met familie of vrienden? Vraag dan zeker 
naar de mogelijkheden bij een van onze bedieningstoppers!
  
 DE BUITENPOORT 
De traditionele Buitenpoort, hét zalencentrum voor (grote) feesten 
en partijen, blijft natuurlijk bestaan. Na 17.00 uur kun je terecht in 
onze ‘kleine’ zaal, tegenwoordig omgebouwd tot de Brood Bar, voor 
avondpartijen. Naast klein en intiem zijn grote, uitbundige feesten 
nog steeds mogelijk in onze grote zaal. Hier kun je nog altijd 
terecht voor bijvoorbeeld een huwelijksfeest, vergadering of ander 
evenement.


