Ontbijt 9:00‐11:00
Klein ontbijt

Salades
€6,50

Koffie, thee, chocolademelk of frisdrank
2 broodjes met een assortiment beleg

Groot ontbijt

€12,50

Klein ontbijt +
2de koffie, thee, chocolademelk of frisdrank
Mini botercroissant en mini chocoladebroodje
Eibereiding naar keuze
Gebakken ontbijtspek

Luxe‐ontbijt met bubbels

Supplementen
1,50€
2,00€
2,50€
2,00€
3,50€
4,50€
5,50€

Broodjes
Kaas
Hesp
Cannibale
Smos
Gerookte zalm met garnituur
Gerookte zalm met kruidenkaas en garnituur
Focaccia

€4,50
€4,50
€6,50
€7,50
€9,00
€10,00
€9,00

(kip, spek, rucola, parmezaan, pijnboompitten, cocktailsaus)

Supplement groenten bij het broodje

3,00€

Toasten
Cannibale
Gerookte zalm
Ham en kaas, sla, tomaat, ui, ei en komkommer
Champignon natuur
Champignon room
Clubtoast

€12,00
€ 13,50
€ 9,00
€ 11,00
€ 13,00
€ 12,00

Croques
€7,50
€9,00
€9,00
€10,00
€13,50
€8,50
€10,00
€12,50
€12,00

(champignons, ui, peperbolletjes, spekjes, paprika en room)

Huisbereide soep
Soep van de dag
Tomatensoep

€12,50
€15,00
€11,50
€14,00
€10,00
€10,90

Garnaalkroketten (2 stuks)
Garnaalkroketten (3 stuks)
Kaaskroketten (2 stuks)
Kaaskroketten (3 stuks)
Spek en eieren
Uitsmijter

Pasta’s
Tagliatelle met kip en fijne tuinkruiden
Tagliatelle met kip en ananas in een zachte curryroomsaus
Tagliatelle scampi’s à l’italiana (in een tomatensausje)
Tagliatelle zalm in een romig sausje van verse dille
Tagliatelle met een romig sausje van rode pesto, trostomaatjes en rucola
Tagliatelle natuur met wokgroenten
Gevulde pasta met parmezaan, rucola en pijnboompitten (in een tomatensausje)
Penne all’arrabbiata met kip
Penne all’arrabbiata (klassiek, zonder vlees)
Spaghetti bolognaise – klein
Spaghetti bolognaise – normaal
Spaghetti van het huis (bolognese, gegratineerd) – klein
Spaghetti van het huis (bolognese, gegratineerd) – normaal
Spaghetti van de chef – klein (champignons, ui, peperbolletjes, spekjes, paprika en room)
Spaghetti van de chef – normaal (champignons, ui, peperbolletjes, spekjes, paprika en room)
Spaghetti carbonara
Lasagna – klein
Lasagna – groot
Macaroni met kaas en ham

€6,00
€6,00

€16,50
€17,50
€20,50
€16,50
€16,00
€14,50
€15,50
€16,50
€13,50
€9,00
€11,00
€11,00
€13,50
€11,00
€14,50
€15,00
€10,00
€14,50
€13,50

Suggesties
Huisgegaarde spare ribs. Botermals en super sappig!

(Gerookte kip, bacon, sla, ui, tomaat, ei en komkommer)

Monsieur
Madame
Hawaï
Bolognese
Vidé
Natuur (grijs brood, enkel kaas, geen hesp)
Van het huis (tomaat, ui en kruiden, gegratineerd)
Croque “De Potter” (spekjes, bosmengeling paddestoelen)
Van de chef

€17,50
€17,50
€19,00
€14,50
€15,50
€18,50
€19,00

Divers
€19,50

Groot ontbijt +
Glaasje cava en heerlijk vers geperst sinaasappelsap
Gerookte zalm
Verse fruitsalade
Vers gebakken botercroissant of chocoladebroodje
Eibereiding
Gebakken ontbijtspek
Mini‐pannenkoek met suiker of siroop
Verse fruitsalade
Vers geperst sinaasappelsap
Glaasje cava

Vleesgerechten

Salade van het huis (spekjes, kip, verse ananas)
Salade met gerookte zalm
Salade met gerookte eendenborst en scampi’s
Salade kramiek (op kramiek gewarmde brie, Luikse siroop en appeltjes)
Salade hoevebrood (vers gebakken hoevebrood, lauwe brie, appeltjes, spekjes, en acaciahoning)
Salade calamares met huisgemaakte tartaar
Salade scampi‐mango‐kip (scampi’s, gebakken kip, gedroogde ham en mangodressing)

Huisgemaakt vispannetje

21,50€
22,50

Huisgemaakte gyros van de varkenshaas, met een
Griekse salade, looksaus en aardappelgerecht naar
keuze

22,00€

Pasta scampi, curry, appeltjes en spek

21,00€

Salade met krokant gebakken geitenkaas en
aardbeiencoulis

19,50€

Gegrilde visspies royal met huisgemaakte tartaarsaus

22,00€

Gegrilde steak
Koninginnenhapje
Kipfilet
Kipfilet met een sausje van Boursin kruidenkaas, ham en champigons
Stoofvlees
Torentje van cannibale
Gemarineerde sparerib
Balletjes in tomatensaus
Pottergras (steppegras met steak en saus naar keuze)
Potterburger

€23,00
€17,50
€18,50
€20,50
€17,50
€14,50
€21,50
€16,50
€25,50
€17,50

(huisbereide rundshamburger met cheddarkaas, tomatenketchup, salade, tomaat, ei,
krokante uitjes en een zakje frietjes)

Mixed grill (vijf stukjes gegrild vlees met zijn sausjes)
Steak Rossini (gegrilde steak met ganzenlever en portosaus)
Lekker gekruide saté van de varkenshaas met stroganoffsaus
Kipsaté met pindasaus (standaard met brood, aardappelgerecht niet inbegrepen)
Schnitzel met champignonroomsaus

€23,50
€29,90
€22,00
€14,50
€21,00

Bij alle vleesgerechten zijn frieten, kroketten, puree, pasta of brood, mayonaise
en een frisse salade inbegrepen.

Sauzen
Champignonroom, peperroom
Chefsaus (champignons, ui, peperbolletjes, spekjes, paprika en room)
Bosmengeling natuur (shiitakes en champignons)
Kruidenboter
Portosaus
Stroganoffsaus

€3,00
€3,00
€3,00
€2,00
€4,00
€3,00

Visgerechten
Gebakken zalm met een zachte Limburgse mosterdsaus en wokgroentjes
Kabeljauwhaasje met warme groenten en mousselinesaus
Scampi’s gebakken in kruidenboter (9 stuks)
Gegrilde scampi’s (9 stuks)
Scampi lookroom

€21,50
€22,00
€21,00
€20,50
€20,50

Kinderhonger
Croque monsieur
Spaghetti bolognese
Spaghetti van het huis (bolognese, gegratineerd)
Curryworst met frietjes en mayonaise
Bitterballen met frietjes en mayonaise (5 stuks)
Vidé met frietjes en mayonaise

€6,00
€7,00
€9,00
€8,00
€8,00
€13,50

De kindergerechten zijn enkel voor ‐12‐jarigen

Supplementen
Frieten
Kroketten
Steppegras
Puree
Pasta
Brood
Mayonaise, ketchup, mosterd
Dressing
Warme groenten

€3,00
€3,00
€3,50
€3,50
€3,00
€1,50
€1,00
€1,00
€3,00

Frisdranken
Chaudfontaine bruisend water
Chaudfontaine mineraal water
Coca‐Cola
Coca‐Cola light
Coca‐Cola zero
Sprite
Fanta
Nordic Mist tonic
Nordic Mist bitter lemon
Nordic Mist agrum
Perrier
Koude cécémel
Fristi
Ice‐Tea
Tönissteiner citroen
Tönissteiner sinaas
Tönissteiner pompelmoes
Tönissteiner vruchtenkorf
Tönissteiner naranja

€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50

Fruitsappen
Minute Maid sinaas
Minute Maid appel
Minute Maid appel‐kers
Vers geperst sinaasappelsap

€2,50
€2,50
€2,50
€4,50

Verse thee (€3,00)

Warme dranken

No105 Dutch Breakfast Bio
(2‐3 min laten trekken)

Espresso
Decafé
Mokka
Cappucino – gestoomde melk
Cappucino – slagroom
Latte macchiato
Latte macchiato caramel
Latte macchiato baileys
Latte macchiato advocaat
Koffie verkeerd
Koffie van het huis (Mokkalikeur en ijs)
Hasseltse koffie (Jenever)
Franse koffie (Cognac)
Ierse koffie (Whisky)
Italiaanse koffie (Amaretto)
Parijse koffie (Grand Marnier)
Normandische koffie (Calvados)
Zwitserse koffie (Cointreau)
Knuffelkoffie (koffie met 6 lekkernijen)
Warme Cécémel
Warme Cécémel – slagroom
Warme melk
Verse muntthee
Thee

Onze buitengewone, gewone zwarte thee. De biologische blend van
premium theeën uit India en China staat bekend om zijn frisse en
robuste aroma’s. Een uitgebalanceerde kop thee die je niet snel
vergeet.

No111 Earl Grey Blue Flower
(2‐4 min laten trekken)
De klassieke zwarte thee met een stevige body en aangevuld met het
karakter van de bergamot, een lichte en frisse citrusvrucht. De blauwe
korenbloesem geeft deze thee zijn natuurlijke zoetheid.

No116 Forest Happiness
(2‐5 min laten trekken)
Een specialty zwarte thee, met de smaak van vers geplukte aardbeien
en vlierbessen, leidt tot een zoete smaaksensatie. De hele dag
heerlijk!

No203 Chuyeqi Green Bio
(2‐3 min laten trekken)
Deze pure groene biologische thee komt uit Fuliang, China. Je herkent
hem door zijn milde, walnoot‐achtige aroma en frisse groen/gele
kleur. De thee wordt geplukt van de Chuyeqi, een locale variant van
de theestruik.

No211 Sencha Sensation Bio
(2‐3 min laten trekken)
Frisse biologische melange van groene sencha thee met citroen,
limoenschil en gember. Een hint van kaneel verfijnt deze sensationele
compositie.

No212 Orange Chocolate
(2‐3 min laten trekken)
Decadente lekkernij van groene thee en kruiden. Een exquise sencha
groene thee, gecombineerd met een natuurlijke cacao smaak en verse
sinaasappels, afgerond met een licht truffelaroma.

No213 Green Jasmine Bio
(2‐3 min laten trekken)

Bieren
Jupiler
Jupiler NA (alcoholvrij)
Ops‐Ale
Carlsberg
Kriek Max
Grimbergen dubbel
Duvel
Westmalle dubbel
Westmalle tripel
Sint‐Gummaris dubbel
Sint‐Gummaris tripel
Leffe donker
Leffe blond
La Chouffe
Triporteur From Heaven
Triporteur From Hell

€2,50
€2,50
€2,60
€3,00
€3,00
€3,90
€3,90
€3,90
€3,90
€3,90
€3,90
€3,90
€3,90
€4,50
€4,50
€4,50

€4,50
€14,50
€19,50

Cava
Per glas
Per fles

€5,50
€28,50

Kleine hapjes
Bitterballen (12 stuks)
Party Mix (15 stuks)
Calamares met tartaar

No311 White Paradise
(3‐5 min laten trekken)
Een exclusieve blend van witte en groene thee, aangevuld met de
zoete smaak van lychee en rozenbladeren. Passend bij elk moment
van de dag.

No412 Refreshing Rooibos Bio
(3‐5 min laten trekken)
Natuurlijk gearomatiseerde biologische blend van rooibos en
vruchten. De frisse en fruitige smaak van appel en citroen vormen een
harmonieus geheel met de zachte rooibos.

No502 Camomile Delight
(3‐5 min laten trekken)
De delicate smaak van kamille leidt tot een verfrissende drank met
een diepgele kleur, welke traditioneel wordt gewaardeerd om haar
rustgevende eigenschappen.

No503 Ginger Delight
(3‐5 min laten trekken)
De extractie van gemberwortel is niet alleen een heerlijk kruidige en
aromatische drank, het is ook cafeïne vrij en een bron van vitamine C
en magnesium. Gemberthee wordt dan ook al eeuwen gedronken om
zijn verwarmende en rustgevende eigenschappen.

Wijnen
Wit, Rood, Rosé
Per glas
Per 0,5L
Per fles

De methode voor aromatiseren van de Chinese groene
jasmijn thee – het toevoegen van verse jasmijn bloemen – wordt al
ruim 1.000 jaar toegepast. Dit leidt tot een krachtige, bloemige en
zoete thee.

€7,50
€8,50
€9,50

No512 Star Mix
(3‐5 min laten trekken)
Infusie van kruiden en specerijen. Onder andere anijszaad, zoethout,
groene munt, jeneverbessen, bramen bladeren en steranijs vormen
een interessante combinatie. Verfrissend en verwarmend tegelijk!

No514 Herbal Chai
(3‐5 min laten trekken)
Blend van kruiden, fruit melange en specerijen. De typische kruidige
smaak van kaneel en kamille wordt lichtelijk gecompenseerd door de
smaak van sappige appels.

No515 Totally Nuts
(2‐4 min laten trekken)
Met de geur van deze waanzinnige melange van appel, amandelen en
kaneel lijkt het net alsof je een bezoek brengt aan de lokale
banketbakker. Een heerlijke verwarmende infusie. Let op: Bevat
noten.

Dessert klassiekers van het huis
€2,50
€2,50
€2,50
€2,80
€3,00
€3,00
€5,50
€6,00
€6,00
€3,00
€6,50
€6,50
€6,50
€6,50
€6,50
€6,50
€6,50
€6,50
€8,00
€3,00
€3,50
€2,60
€3,50
€2,50

zwart, munt, citroen, rozenbottel,
rode vruchten, rooibos, earl grey

Aperitieven
Sherry
Porto wit
Porto rood
Martini wit
Martini rood
Kir
Kir royal
Campari
Aperol Spritz

€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€6,00
€5,50
€8,00

Sterke dranken
Jenever jong
Jenever oud
Sambuca
Jägermeister
Cognac Martell
Whisky J&B
Amaretto di Saronno
Cointreau
Grand Marnier
Baileys
Limoncello
Grappa

€3,50
€3,50
€5,50
€3,50
€6,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50
€5,50

Gin & tonic
Filliers dry gin 28

€11,00

Schweppes Lavendel‐Sinaasappelbloesem

Hendrick’s gin

12,00€

Schweppes Pink Pepper

Suggestie aperitief: cava – limoncello
€6,00

Ijstaart met warme krieken
Ijstaart met warme bosvruchten
Ijstaart met warme chocoladesaus
Chocolademoelleux met vanille‐ijs
Verse sabayon met vanille‐ijs

IJscoupes
€8,50
€8,50
€8,50
€9,50
€10,50

Brusselse wafels
Met suiker
Met ijs
Met ijs en warme chocoladesaus
Met ijs en warme krieken
Met ijs en warme bosvruchten
Met ijs, banaan en warme chocoladesaus
Met vers fruit
Met ijs en vers fruit

€5,50
€8,00
€9,00
€10,00
€10,00
€10,00
€10,00
€12,50

Gebak
Warm taartje met kersen en slagroom
Warm taartje met bosvruchten en slagroom
Warme appeltaart
Warme appeltaart met 2 bollen ijs

€7,00

3 bollen vanille‐ijs met warme chocoladesaus

Banana Split

€8,00

3 bollen vanille‐ijs met verse banaan en warme
chocoladesaus

Brésilienne

€7,50

3 bollen vanille‐ijs met nootjes en caramelsaus

Caramel

€7,00

3 bollen alpencaramel‐ijs met caramelsaus

Warme Bosvruchten

€8,50

3 bollen vanille‐ijs met warme bosvruchten

Warme Krieken

€8,50

3 bollen vanille‐ijs met warme krieken

Vers Fruit
€6,50
€6,50
€6,50
€9,00

Milkshakes
Vanille
Chocolade
Mokka
Caramel
Aardbeien
Banaan
Kiwi ‐ Ananas
Grenadine
Bosbessen

Dame Blanche

€12,50

3 bollen vanille‐ijs met seizoensfruit

Advocaat

€8,50

3 bollen vanille‐ijs met amaretto‐advocaat

Zelf samenstellen

€7,50

3 bollen ijs naar keuze

€6,00
€6,00
€6,00
€6,00
€6,00
€6,00
€6,00
€6,00
€6,00

Ijscoupes voor kinderen
Dame Blanche

€5,50

2 bollen vanille‐ijs met warme chocoladesaus

Unicorn Splash

€5,50

2 bollen vanille‐ijs met regenboogsnoepjes

Pannenkoeken
Siroop, confituur of suiker
Met ijs
Mikado (ijs en warme chocoladesaus)
Met ijs, warme chocoladesaus en advocaat
Met ijs en warme krieken
Met ijs en warme bosvruchten
Met ijs, banaan en warme chocoladesaus
Met ijs, banaan en advocaat
Hawaï (ijs, verse ananas en banaan)
Pannenkoek De Potter (1 bol ijs en vers fruit)
Normandische pannenkoek (appeltjes en rhum)
Clubpannenkoek

€5,50
€8,00
€9,00
€10,00
€10,00
€10,00
€10,00
€10,50
€10,50
€13,00
€9,50
10,50€

(kaas, hesp, tomaat, sla, ui en komkommer)

Supplementen
Slagroom
Koude saus
Extra bol ijs
Advocaat
Sabayonsaus
Warme chocoladesaus
Warme krieken
Warme bosvruchten

€1,00
€1,00
€1,50
€2,00
€2,00
€1,50
€2,00
€2,00

Cadeaubon
Kies zelf een bedrag voor de cadeaubon
en trakteer de gelukkige op een
smakelijke salade, een lekkere pasta
tot een uitgebreid diner. En misschien als
dessert een verrukkelijke ijscoupe …

Ontbijtbon
Een bourgondisch uitgebreid ontbijt voor
twee, vier of meer … Ideaal om een
koppel, familie of een hele groep in de
watten te leggen. Goed om weten: het
bedrag staat niet op de bon, enkel voor
hoeveel personen hij geldig is.
De Cadeaubon en de Ontbijtbon bestel je hier of op www.potter.be
en zijn enkel geldig in onze brasserie in Bree. Deze bonnen kan je niet
gebruiken aan onze afhaaltogen. Ze zijn één jaar geldig!

