
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

LUNCHKAART
bar - terras - zwemmen - suppen

party & events - kinderfeest - bedrijfsfeest - bbq
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Lunch van 11:30 - 16:00 uur 
Italiaanse bol 
huisgemaakte tonijnsalade 8,50
zalm · roomkaas 9,00
gezond ham · kaas · sla · tomaat · komkommer   8,00
mozzerella · tomaat · pesto 8,00

Warm 
boeren tosti ham · kaas 6,50
2 rundvlees kroketten op brood 7,50

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

Bites 
breekbrood met diverse dips 6,50
nacho’s deluxe 9,50
kaasstengels (8 st) 6,00
mini kroketjes (6 st) 7,00
garnalen · serrano · bospaddestoel 
bitterballen (6 st) 6,00
bitterballen (9 st) 8,50
bittergarnituur (9 st) 8,50
bittergarnituur (15 st) 14,50
friet met saus 4,50
Poel’s Up borrel plankje 17,50

Sterke drank
Bacardi 5,50
Ketel 1 (jonge jenever) 4,00
wodka 5,50
gin 5,50
whiskey 7,00
tequila 6,00

Wijn wit glas
Pedales Sauvignon Blanc 5,00
Verdejo – La Mancha, Spanje
fris · subtiel zuurtje · levendig · ver�jnd 
Vin de la Digue Chardonnay 5,50  
vin de la Digue betekend letterlijk
“wijn van de dijk”, frisse en 
elegante Chardonnay
8cho Chardonnay 6,00 
per �es 26,50 
rijke fruittonen van perzik en
abrikoos die lang aanhouden

Wijn Rood
Pedales Tempranillo 5,00
La Mancha, Spanje
rood fruit · lichtvoetig · soepel · ongecompliceerd

Wijn Rosé
Pedales rosé  5,00
balans · grenache · rijp · aromatisch · rond

Bubbels
Cava Calderé per �es 25,50
Penedès, Spanje
�jne mousse · verkwikkend · zuiver 
expressief · mineraal
San Martino per �es 23,50 
fris · �jne mousse · fruitig

Bier Tap 
Heineken 3,50
Brand Weizen 5,00
Af�igem Blond 5,00

Bier Fles 
Sol  5,00
Desperados 5,00
bier met het zoete van tequila 5,9%
Sol of Desperados bucket deal (5 stuks) 21,50
Texels Skiller Wit 5,00
bier van het moment 5,00

Bier 0.0% 
Heineken 0.0%  3,80
Amstel Radler 0.0% 4,00
Brand Weizen 0.0% 4,00
Af�igem Blond 0.0% 4,00

Cocktails ∙ specials 
Blue Lagoon 9,50
De Kuijper blue curaçao, wodka,
limoensap, Sprite.
Mojito 9,50
rum, bruiswater, limoensap, rietsuiker, 
verse munt en limoen.
Aperol spritz 9,50
Aperol, prosecco, bruiswater en sinaasappel.
Pink wodka limonade 9,00
limoensap, triple-sec, wodka, roze limonade.
Sex on the beach 10,00
wodka, peachtree, sinaasappel,
cranberry sap, sinaasappelsap.
Tequila Sunrise 9,50
sinaasappelsap, grenadine, tequila.
Moscow Mule 10,50
gingerbeer, wodka en limoen.
Pink gin-tonic 9,50
roze Gin, tonic, rood fruit.
Gin-tonic 9,50
Sangria wit of rood karaf 25,00
Lolea Sangria, Sprite, wit of rood fruit.

Poel’s Up activiteiten
suppen 1 uur incl. materiaal 16,50
zwemmen 6,00
tweepersoons kano 18,50
suppers arrangement (www.poelsup.nl) 22,50
min. 6 personen · max 15 personen
zwemmers suppers arrangement 27,50
min. 6 personen · max 15 personen

BBQ events, verjaardagsfeest, 
borrel, groeps- & bedrijfsuitjes
Voor meer informatie of een offerte info@poelsup.nl

Warme dranken 
kof�e 3,00
espresso 2,80
dubbele espresso 3,20
cappucino 3,40
latte 3,80
thee 3,00
muntthee 3,50
gemberthee 3,50

Frisdranken 
Coca cola 3,00
Coca cola zero 3,00
Spa rood 3,00
Spa blauw 3,00
Fanta orange 3,00
Fanta zero 3,00
Fanta casis 3,00
ginger ale 3,50
tonic 3,50
chocomelk 3,00
Capri-Sun 2,00
limo glas 1,50
Fristi 3,00
Lipton ice tea 3,00
Lipton 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
smoothie red forest 5,50

Onze wijnen worden geleverd door de Wijnschuur.


