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take awaytake away
Alleen om  mee te nemen!

Friet & saus
           Klein       Groot
Friet  € 2,45     € 3,25

Friet mayonaise  € 2,75     € 3,80

Friet speciaal  € 2,90     € 3,90

Friet satésaus  € 3,00     € 4,00

Friet oorlog     € 3,00     € 4,00

Friet stoofvlees  --------     € 6,70

Boerenfriet   --------     € 5,75

(met gebakken champignons, uien en spek) 

Frietzak klein (3 tot 4 personen)     € 7,50

Frietzak groot (4 tot 6 personen)     € 9,50

sausbakjes               Klein    Groot

Mayonaise – Curry – Tomaten ketchup          € 1,70    € 2,70

Joppiesaus – Knoflooksaus – Chilisaus          € 1,90   € 2,70 

Satésaus – Zigeunersaus – Roomsaus            € 2,00    € 2,90

Oorlog – Speciaal                                          € 1,90    € 2,90

Appelmoes                                                    € 1,20   --------

MiniMini snacks 
Bitterballen 6 stuks € 3,60

Kipnuggets 6 stuks € 3,60

Vlammetjes 6 stuks € 3,60

Kaasstengels 6 stuks € 3,60

Bami schijfjes 6 stuks € 3,60

Nasi schijfjes 6 stuks € 3,60

Mini mix 8 stuks € 5,40

Mini loempia 6 stuks € 3,80

Kipvleugels 6 stuks € 5,80

Kipfingers 6 stuks  € 3,70

SMULBOX € 6,00
Voor de allerkleinste een Smulbox met friet, 
mayonaise, limonade en keuze uit: Frikandel, 
kroket, kipnuggets, knakworst of kaassoufle
En niet te vergeten… de verrassing natuurlijk!

Bestellen
0342 - 786940

IJsjes &  s h a k e s
Kleuterijsje      € 1,30 

(Oubliehoorn) middel      € 2,20 

(Oubliehoorn) groot      € 2,75

Dip en sausje   € 0,40

+ Slagroom     € 0,75

Sorbet vanaf      € 4,40

Keuze uit: bosvruchten, kersen, rum rozijnen of onze 

seizoensgebonden aardbeien sorbet!

 

Milkshakes  

Milkshake klein     € 2,30

Milkshake middel € 3,00

Milkshake groot € 4,00

Romige milkshakes in de smaken: 
vanille, aardbeien, banaan of chocolade. 

    Vraag naar de beschikbaarheid

    

Koude dranken  

Coca Cola 0,5L  € 2,60
Coca Cola Zero 0,5L  € 2,60
Fanta 0,5L € 2,60
Chaudfontaine Blauw 0,5L  € 2,60
Red Bull  € 3,00
Heineken Blik € 2,50

    Vraag naar de beschikbaarheid

Openingstijden
& SOCIALS

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Kijk voor onze actuele openingstijden 

op onze website of sociale media 
kanalen! 

Facebook: @eethuisjedeposthoorn
Instagram: @posthoornvoorthuizen Bestellen via Whatsapp

Wist u al dat u tegenwoordig kunt bestellen en  
reserveren via Whatsapp? Zo hoeft u alleen maar 
even een appje te sturen! 0342 786 940



Vers gebakken broodjes 
   

Belegd met:
Old Amsterdam, jong belegen kaas of   € 3,70
ambachtelijke ham  

Filet americain € 5,20
Heerlijke filet americain, gekookt ei en rucola
  
Gezond € 5,20
Ambachtelijke ham, kaas, komkommer, tomaat, ei en  
diverse salade.
 
Tonijnsalade € 6,30
Frisse tonijnsalade, sla, kappertjes en rode ui.

Brie € 6,00
Romige brie, honing, walnoten en rucola.

Noorse zalm       € 6,30
Gerookte Noorse zalm,  kruidenroomkaas, kappertjes, 
rucola en rode ui.

Carpaccio  € 6,00
Rundercarpaccio, truffel mayonaise, pesto, pijnboompitten, 
sla, parmezaanse kaas en rucola.

Warme broodjes 
    
Warm-vlees € 6,00
Overheerlijk broodje met varkensvlees uit eigen keuken 
geserveerd met sla, gebakken uitjes, kroepoek en satésaus.

+ gebakken champignons, ei en uien.           + € 1,95
  
Shoarma € 6,90
Heerlijk gekruid shoarmavlees op een Turks broodje met 
salade en knoflooksaus.

Tok Tok € 8,20
Een ovenvers broodje met gebakken hete kip reepjes,  
rucola, mosterd dressing, champignons, ui, paprika, spek 
en tok tok saus.

Salades
 

Rundvleessalade € 4,60
Kleine rundvleessalade met ham, diverse verse 
rauwkost, komkommer, tomaat, ananas, asperge 
en een gekookt eitje.

Kip caesar salade (maaltijdsalade)   € 10,50
Caesar salade met gebakken warme kipfilet, cherry 
tomaatjes, rode ui, parmezaanse kaas, croutons en  
een saus van honing-mosterd.

Scampi-salade (maaltijdsalade)  € 12,00
Salade met lauw-warme ‘Black Tiger’ garnalen, cherry 
tomaatjes, croutons en rode ui. Geserveerd met chilisaus.

Snacks
Frikandel  € 2,20
Frikandel speciaal  € 2,65
Viandel  € 2,65
Bourgondische kroket      € 2,50
Kalfskroket       € 2,50
Ragout kroket van Oma Bob’s  € 2,50
Kaas-Rucola kroket  € 2,50
Groentekroket   € 2,50
Satékroket       € 2,50
Goulashkroket € 2,50
Garnalenkroket       € 4,50 
Bami of Nasi schijf  € 2,30
Pikanto € 2,40
Kipcorn  € 2,40
Mexicano   € 2,65 
Karbonade  € 6,90
Smulrol  € 3,30
Shoarmarol  € 3,30
Knakworst  € 2,75
Schnitzel € 6,30
Souflesse kaas   € 2,30
Souflesse ham en kaas  € 2,30
Souflesse tomaat/mozarella  € 2,30
Super kaassoufflé € 2,65
Gehaktbal uit de jus  € 3,55
Berenhap  € 2,65
Sitostick € 3,45
Satérol € 3,30
XXL Frikandel € 4,00
Loempia  € 4,40
Kipsaté met satésaus  € 6,70
Haassaté met satésaus  € 7,80
Halve kip naturel  € 6,50
Kipschnitzel € 5,40
Boerenschnitzel € 6,85

Meerprijs broodje € 0,80

 Glutenvrij verkrijgbaar    vegetarisch      

Broodjes hamburger
Hamburger € 5,20
Burger van rundvlees, gebakken op de bakplaat met 

hamburgersaus, sla, tomatenrelish en pickles.

Hamburger speciaal   € 5,80
Burger van rundvlees met gebakken uien. Geserveerd op een  

bedje van sla, tomatenrelish en pickles met mayonaise en curry.

Kipburger € 6,00
Burger van kip, gebakken op de bakplaat met alabama white 

barbecue sauce, sla, tomatenrelish en pickles.

Cheese burger € 6,00
Burger van rundvlees met cheddar kaas, sla, tomatenrelish, 

pickles en hamburgersaus.

Groenteburger Vega     € 6,00
Ook een heerlijke burger, maar dan zonder vlees! 

Met sla, tomatenrelish, pickles, en smoky hemp sauce.

Hamburger Hawaï € 6,00
Burger van rundvlees met gebakken ananas, cheddar kaas, 

sla, tomatenrelish, pickles en hamburgersaus.

Hamburger ‘’de Posthoorn’’  € 7,80
Dit is dé hamburger van het huis!

Gebakken uien, champignons, spek, tomatenrelish, pickles, sla, 

cheddar kaas en hamburgersaus maken deze burger onwijs lekker.  Glutenvrij verkrijgbaar  vegetarisch 


