
LUNCHKAART
bar - terras - zwemmen - suppen

party & events - kinderfeest - bedrijfsfeest - bbq
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Lunch van 11:30 - 16:00 uur 
Italiaanse bol 
parmaham · truffel 9,00
salami · olijf 8,50
huisgemaakte tonijnsalade 8,00
zalm · roomkaas 9,00
camembert · honing   8,00
hummus · groente × vegan 7,50

Warm 
boeren tosti 5,50
2 Oma Bob's kroketten op brood 7,50

Panini 
mozzeralla · pesto 6,50
mozzeralla · tomaat · pesto 7,00
tuna melt 6,50

Bites 
breekbrood met diverse dips 6,00
nacho’s deluxe 9,50
kaasstengels Oma Bob’s (6 st) 7,00
mini-kroketjes Oma Bob’s (6 st) 7,50
garnalen · serrano · bospaddestoel · vegan 
Oma Bob’s bitterballen (6 st) 6,00
Oma Bob’s bittergarnituur (15 st) 15,50
biologische frieten 4,50
Poel’s Up borrel plankje 17,50

Sterke drank
jonge jevener 4,00
vodka 5,50
gin 5,50
rum · bruin · wit 5,50
Amsterdam Gin 6,50
whiskey 7,00

Wijn wit glas
Sauvignon blanc / Verdejo 4,50
Pedales. La Mancha · Spanje
fris · subtiel zuurtje · levendig · ver�jnd
Chardonnay / Viognier  5,50
Les Vignes. Languedoc, Frankrijk
elegant · �oraal · wit fruit · lengte

Wijn Rood
Tempranillo 4,50
Pedales. La Mancha, Spanje
rood fruit · lichtvoetig · soepel · ongecompliceerd

Wijn Rosé
Laborie rosé  4,50
La Fleur. Languedoc, Frankrijk
balans · grenache · rijp · aromatisch · rond

Bubbels
cava  6,50
Calderé. Penedès, Spanje
�jne mousse · verkwikkend · zuiver 
expressief · mineraal

Cocktails ∙ specials 
witte sangria 6,50
met vers fruit en cava
witte sangria kan 24,50
met vers fruit en cava 
gin & Tonic 9,50
mojito 9,50
caipirinha 9,50

Poel’s Up activiteiten
suppen 1 uur incl. materiaal 15,50
zwemmen 5,50
zwemmers arrangement (www.poelsup.nl) 14,50
min. 6 personen · max 15 personen
zwemmers suppers arrangement 26,50
min. 6 personen · max 15 personen

Iets te vieren?
Wij verzorgen jouw BBQ, feest of event. Voor meer 
informatie of een offerte info@poelsup.nl

Onze wijnen worden geleverd door de Wijnschuur.



Bier Tap 
Leffe Blond 6.6% 4,50
Leffe Blond is een authentiek blond abdijbier 
waar een vleugje bitterheid doorschemert, 
lekker op elk uur van de dag. 
Hoegaerden 6.5% 4,20
Hoegaarden is licht gehopte witbier, met een 
goede balans tussen de frisse en zoete smaak.
Jupiler 5.2% 3,00
Jupiler heeft een zacht bittere smaak, heeft een 
fris karakter, vlotte verteerbaarheid en een
toegankelijke rijke moutsmaak. 
Zonnegloed (Naeckte brouwers) Saison 6,5% 4,00
Dorstlessende saison met hout- en fruittonen
en een verkoelend fruitzuur.

Fles 
Jupiler 0,0  2,80
Een alcoholvrij pilsbier dat wordt gemaakt
met dezelfde ingrediënten als het klassieke
Jupiler pintje.
Hoegaarden Radler 0,0 2,80
Met de smaak van de Hoegaarden Radler,
het enige dat ontbreekt is de alcohol.
Amazone (Naeckte brouwers) Session Ala, 3.8% 4,50
Licht ziltig door toevoeging van zeezout en 
zeewier, verfrissende citrustonen uit de hop.
Shipa Mosaic (Naeckte brouwers) 4,50
Single hop India Pale Ale 6.8%
Bijzondere, fruitige ipa vol tonen van mandarijn, 
perzik, meloen en passievrucht.
Neackte Non (Naeckte brouwers) Dubbel 7.5% 4,50
In stijl van Belgisch abdijbier met karamel en
een bitterzoete afdronk.
Nimf (Naeckte brouwers) Tripel 8.5% 4,50
Traditionele zwaar blond bier met een frisse,
kruidige smaak en een iets zoete afdronk. 

Warme dranken 
kof�e 2,60
espresso 2,50
dubbele espresso 3,00
cappucino 3,00
latte 3,20
thee 3,00
muntthee 3,00
gemberthee 3,00
warme chocomelk 3,20
warme chocomelk met slagroom  3,70
kruidenthee  3,00
zie onze kruidenkaart 

Frisdranken 
Coca cola 2,80
Coca cola zero 2,80
Coca cola light 2,80
Spa rood 2,80
Spa blauw 2,80
Fanta orange 2,80
ginger ale 3,20
tonic 3,20
ginger beer 3,90
chocomelk 2,50
Capri-Sun 1,50
limo glas 1,50
Fristi 2,50
ice tea sparkling 3,00
ice tea green 3,00

Sappen ∙ shakes 
appelsap 3,50
jus d'orange 3,50
smoothie strawberry delight 5,00
smoothie mango dream 5,00

BBQ Oklahoma
donderdag t/m zondag

Food to share
heerlijk borrelplankje

High wine
De Wijnschuur

Bierproeverij
De Naeckte Brouwers



Zwembad openingstijden:
maandag t/m zondag 11:00 - 18:00 uur

Bij harde wind en regenachtige dagen zijn wij gesloten. 
Buiten de reguliere openingstijden zijn wij te reserveren

voor feesten en partijen vanaf 25 personen.
Meer info op www.poelsup.nl

of vraag naar de eventbrochure bij de bar.

Laan Nieuwer Amstel 1B
T. 020-309 0344

www.poelsup.nl
info@poelsup.nl


