Mini snacks
Bitterballen 6 stuks

€ 2,25

Kipnuggets 6 stuks

€ 2,40

Vlammetjes 6 stuks

€ 2,40

Kaasstengels 6 stuks

€ 2,40

Bami schijfjes 6 stuks

€ 2,40

Nasi schijfjes 6 stuks

€ 2,40

Hamburger speciaal			

Mini mix 8 stuks

€ 3,50

Mini loempia 6 stuks

€ 2,50

Kipvleugels 6 stuks

€ 2,40

Op de bakplaat gebakken burger van rundvlees met gebakken uien.
Geserveerd op een bedje van sla, augurk en tomaat met mayonaise en curry.
Hierbij serveren wij frites en rauwkost.

Kipfingers 6 stuks		

€ 2,25

Boerenschnitzel

			

€ 11,25

Schnitzel van varkensvlees met gebakken uitjes, champignons en spekjes met
daarop een spiegelei geserveerd met friet, frisse rauwkostsalade en mayonaise.

Hamburger ‘’de Posthoorn”

€ 8,25

€ 10,75

Dit is dé hamburger van het huis! (125 gram)
Gebakken uien, champignons, spek, tomaat, augurk, sla, cheddarkaas en
hamburgersaus maken deze burger onwijs lekker. Hierbij serveren wij friet,
rauwkostsalade en mayonaise.

Menu’s
Loempia speciaal			

€ 8,25

Een rijk gevulde loempia met kipfilet, groenten en ham. Daarover een lepel
satésaus en een spiegelei. Hierbij serveren wij onze friet, een frisse
rauwkostsalade, atjar, kroepoek, gefrituurde ui en mayonaise.

Bami of Nasi schotel			

Shoarma			

€ 4,50
Voor de allerkleinste een Smulbox met friet, mayonaise, limonade
en de keuze uit:
Frikandel / kroket / kipnuggets / knakworst /
En niet te vergeten… de verrassing natuurlijk!

€ 10,75
Hamburger

Kipsaté		

Hamburger speciaal			

€ 10,25

Van de bakplaat geserveerd met satésaus, onze heerlijke friet, een frisse
rauwkostsalade, atjar, kroepoek, gefrituurde ui en mayonaise.

Thaise Haassaté						

Kipschnitzel			

€ 11,25

€ 10,00

Kipburger

€ 5,95

Cheese burger

€ 5,95

Burger van rundvlees met cheddar kaas, sla, tomaat en hamburgersaus.

Hamburger Hawaï

Karbonade			

€ 8,50

Sappige karbonade van de bakplaat. Hierbij serveren wij friet, een heerlijke
rauwkostsalade en mayonaise.

€ 10,50

Gepaneerde varkensschnitzel van de bakplaat met champignonroomsaus of
zigeunersaus. Hierbij serveren wij friet, een heerlijke rauwkostsalade
en mayonaise.

meer menu ’s

€ 5,50

Burger van kip, gebakken op de bakplaat met hamburgersaus, sla, tomaat
en augurk.

Gepaneerde kipschnitzel van de bakplaat met champignonroomsaus of
zigeunersaus. Hierbij serveren wij friet, een heerlijke rauwkostsalade
en mayonaise.

Schnitzel			

€ 5,00

Burger van rundvlees, gebakken op de bakplaat met hamburgersaus, sla,
tomaat en augurk.

Op de bakplaat gebakken burger van rundvlees met gebakken uien.
Geserveerd op een bedje van sla, augurk en tomaat met mayonaise en curry.

Van de bakplaat geserveerd met satésaus, onze heerlijke friet, een frisse
rauwkostsalade, atjar, kroepoek, gefrituurde ui en mayonaise.

€ 5,95

Burger van rundvlees met gebakken ananas, cheddar kaas, sla en hamburgersaus.

Groenteburger Vega			

€ 5,95

Ook een heerlijke burger, maar dan zonder vlees! Met sla, tomaat, augurk
en hamburgersaus.

Hamburger ‘’de Posthoorn’’
Dit is dé hamburger van het huis! (125 gram)
Gebakken uien, champignons, spek, tomaat, augurk, sla, cheddar kaas en
hamburgersaus maken deze burger onwijs lekker.

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

		

Friet		
		
Friet mayonaise		
Friet speciaal		
Friet satésaus		
Friet stoofvlees		
Friet zigeunersaus		
Friet oorlog		
Boerenfriet
		

			

€ 2,70
€ 3,10
€ 3,20
€ 3,30
€ 5,60
€ 3,30
€ 3,30
€ 4,85

Mayonaise – Curry – Tomaten ketchup – Chilisaus
Joppiesaus – Knoflooksaus – Satésaus
			
Oorlog – Speciaal
			
Zigeunersaus – Roomsaus
			

€ 0,50
€ 0,75
€ 0,80

sauzen

Snacks

Broodjes hamburger

Onze shoarma van gekruid varkensvlees is bereid op de bakplaat en wordt
geserveerd op een Turks broodje. Met heerlijke friet, een frisse rauwkostsalade,
knoflooksaus en mayonaise.
		

Friet& saus

(met gebakken champignons, uien en spek)

€ 8,50

Met een gebakken eitje, kroepoek, atjar, gefrituurde ui en een frisse
rauwkostsalade. Lekkere satésaus erbij? Laat het ons weten.

menukaart

€ 7,95

Frikandel		
Frikandel speciaal		
Viandel		
Bourgondische kroket				
Kalfskroket 				
Ragout kroket van Oma Bob’s		
Kaas-Rucola kroket		
Groentekroket
		
Saté kroket 				
Garnalen kroket 				
Bami schijf		
Nasi schijf		
Kipcorn		
Mexicano		
Karbonade
Smulrol		
Shoarmarol		
Knakworst		
Schnitzel
Souflesse kaas
		
Souflesse ham en kaas		
Souflesse tomaat/mozarella
Super kaassoufflé
Gehaktbal uit de jus		
Berenhap		
Loempia		
Kipsaté met satésaus		
Haassaté met satésaus		
Halve kip naturel		
Kipschnitzel
Meerprijs broodje
Glutenvrij verkrijgbaar

		
		

		
		

€ 1,00

€ 2,00
€ 2,25
€ 2,45
€ 2,00
€ 1,80
€ 1,80
€ 1,80
€ 1,80
€ 1,80
€ 4,00
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,45
€ 2,45
€ 4,50
€ 2,60
€ 2,10
€ 1,95
€ 5,10
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 3,25
€ 2,60
€ 3,75
€ 6,00
€ 7,00
€ 5,50
€ 5,10
€ 0,50

vegetarisch

Vers gebakken broodjes
Petit pain rustique meergranen / wit

lunch

Royaal be
legd

Belegd met:
€ 4,00

Old Amsterdam / jong belegen kaas /		
ambachtelijke ham / huisgebraden rosbief.

		
Gezond

€ 4,75

Ambachtelijke ham, kaas, komkommer, tomaat, ei
en diverse salade.

€ 4,95

Frisse tonijnsalade, sla, kappertjes en rode ui.

lunch
Tot 16: 00 uur

Pain paysan meergranen
(Ook verkrijgbaar op wit of bruin brood)

Ambachtelijke ham / jong belegen kaas /
Old Amsterdam / huisgebraden rosbief

			

			

€ 6,95

			

€ 8,50

De uitsmijter met 3 spiegel eieren, belegd met ambachtelijke ham,
jong belegen kaas, huisgebraden rosbief en een bolletje rundvleessalade.

€ 5,25

Gerookte Noorse zalm, kruidenroomkaas, rucola
en rode ui.

lunch

Kroketten

€ 4,75

2 Ambachtelijke bourgondische kroketten op vezelrijk brood

Garnalen Kroketten
Carpaccio

€ 4,95

Rundercarpaccio, truffel mayonaise, pijnboompitten,

€ 8,95

Gehaktbal uit de jus

Warm-vlees

€ 6,45

Overheerlijk broodje met varkensvlees uit eigen keuken geserveerd
met sla en satésaus.

			

€ 6,75

Heerlijk gekruid shoarmavlees op een Turks-brood met
salade en knoflooksaus.

Tok Tok
Een ovenvers broodje met gebakken hete kip reepjes,
rucola, honing mosterd dressing, champignons, ui, paprika,
spek en tok tok saus.

Huis gemaakte tosti ham / kaas		
Huis gemaakte Hawaï tosti ham / kaas / ananas

			
			

Nagerechten

€ 3,00
€ 3,25

€ 5,00

Dit is de ‘Dame Blanche’ van de Posthoorn, slagroomijs met warme
chocolade saus en slagroom.

		
Koele Boer

€ 5,00

Slagroomijs met echte boerenjongens, een scheutje brandewijn en slagroom.

Advocaat

€ 5,00

Slagroomijs met advocaat, warme chocoladesaus en een toefje slagroom

				
Kersen

Salades

€ 5,00

Overheerlijke coupe ijs met warme kersen en slagroom

Rundvleessalade

€ 4,95

Kleine rundvleessalade met ham, diverse verse rauwkost, komkommer,
tomaat, ananas, asperge en een gekookt eitje.

Kip caesar salade (maaltijdsalade)

			

Scampi-salade (maaltijdsalade)
Salade met lauw-warme ‘Black tiger’ garnalen, cherry tomaatjes, croutons
en rode ui. Hierbij een rode licht zoete saus.

Aardbeien (seizoensgebonden)

€ 5,00

Vers geplukte aardbeien van het land met slagroomijs

€ 9,95

Caesar salade met gegrilde warme kipfilet, cherry tomaatjes, rode ui,
parmezaanse kaas, croutons en een saus van honing-mosterd.

€ 10,95

€ 2,45
€ 0,50

Café Latte (Koffie verkeerd)

€ 2,95

		
Latte Macchiato

€ 3,30

Een enorme scheut melk, pure Espresso met luchtige melkschuim

Verse Muntthee

€ 2,75

Verse munt, thee en honing

Irish Coffee

€ 5,95

Koffie met Whiskey, bruine suiker en slagroom

€ 1,80
€ 2,30
€ 2,80

Romige milkshakes in de smaken: vanille, aardbeien, banaan of seizoensvruchten
Vraag naar de beschikbaarheid

€ 2,45

Koude dranken
Chocolademelk (koud)
Melk/karnemelk
Coca Cola
Coca Cola Light
Coca Cola Zero
Sprite
Fanta
Fanta Cassis
Chaudfontaine Blauw
Chaudfontaine Rood
Jus d’orange (vers geperst)
Tonic				
Bitter Lemon				
Rivella				
Lipton Ice Tea Sparkling				
Lipton Ice Tea Green				
Appelsap				
Fristi				

			
			
			
			
			
			

€ 2,25
€ 1,70
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,95
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25

Bieren

Heineken
€ 2,50
Radler
€ 2,50
Radler 0.0
€ 2,50
Amstel 0.0
€ 2,50
							

Milkshakes
Milkshake klein
Milkshake middel
Milkshake groot

iets lekkers Bij de koffie?
Saucijzenbroodje						

€ 4,25

Blanke Dame
€ 7,75

Chocolademelk (warm)
Slagroom

Vraag aan onze bediening wat er vandaag in huis is.

Een overheerlijke huisgemaakte gehaktbal uit de jus, met mosterd, op
smaakvol natuurlijk gezond brood met een zachte kruim en krokante korst.

Petit pain rustique meergranen / wit

€ 2,10

2 garnalen kroketten van Oma Bob’s met cocktailsaus op vezelrijk brood

3 Sneetjes bruinbrood met ambachtelijke ham, jong belegen kaas,
een gebakken eitje en een bourgondische kroket.
Plus een klein soepje van de dag.

Warme broodjes

Shoarma			

€ 7,95

12 Uurtje

parmazaanse kaas en rucola.

€ 2,30

Koffie met romig melkschuim

Koffie met warme melk

Vezelrijk brood

			

Koffie van vers gemalen koffiebonen					

Koffie € 2,10
Thee € 2,00

Krachtige smaak van Brizio bonen, niet alleen pit maar
ook een volle, rijke en subtiele dronk

€ 4,95

Romige brie, honing en rucola.

Koffie / Thee

Espresso

Liever de dooier kapot? Laat het ons even weten.

Brie

Warme dranken
Cappuccino

Vezelrijk brood met 2 gebakken spiegeleieren.
Geserveerd met een frisse rauwkost salade.

De Posthoorn

Tonijnsalade

Noorse zalm

Uitsmijters

Wijnen

			
Wijn wit (zoet/droog)
Wijn rood
Rosé

€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75

