Update 27-05-2022

Lieve gasten,
Helaas ontkomen ook wij er niet aan om prijsverhogingen door te voeren.
Deze nieuwe prijzen gelden per direct, maar zijn nog niet zichtbaar op onze
lunch- en menukaart. Deze worden z.s.m. aangepast.
Alvast bedankt voor uw begrip.

lunchkaart
wij serveren lunch tot 16:00 uur

Huis gemaakte tosti
Ham en kaas.

Uitsmijter De Posthoorn

De uitsmijter met drie spiegeleieren, belegd met
ambachtelijke ham, jong belegen kaas, carpaccio en
frisse rauwkostsalade.

3,50

12 Uurtje

9,00

Twee sneetjes bruin oerbrood met ambachtelijke ham, jong
belegen kaas, een gebakken eitje en een bourgondische
kroket op een zacht bolletje. Plus een klein soepje van de dag.

5,50

Gehaktbal uit de jus met brood

Liever de dooier kapot? Laat het ons even weten

Kroketten

9,50

Twee ambachtelijke bourgondische kroketten op bruin
oerbrood.

6,50

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

6,00

Indische gehaktbal met brood

Wrap Carpaccio

8,50

Zalm wrap

9,50

Rundercarpaccio, pesto, truﬀelmayonaise, pijnboompitjes,
parmezaanse kaas en rucola, gerold in een lekkere wrap.

Zalm, kruidenkaas, rode ui, sla, rucola en kappertjes gerold
in een lekkere wrap.

Indische gehaktbal uit de jus met pinda, gebakken uitjes en
kroepoek op smaakvol natuurlijk gezond brood met een
zachte kruim en krokante korst.

9,50

Club sandwich

Belegd met ham en kaas, bacon, paprika, tomaat,
komkommer, gekookt eitje, sla en een dressing van pesto
mayonaise. Geseveerd met tortilla chips.

salades
5,00

Rundvleessalade

kleine rundvleessalade met ham, gemengde sla,
komkommer, tomaat, ananas, asperge en een gekookt eitje.

Kip caesar maaltijdsalade

10,50

caesar salade met gebakken warme kipﬁlet, cherry
tomaatjes, rode ui, Parmezaanse kaas, croutons en een
saus van honing-mosterd dressing.

Scampi maaltijdsalade

11,50

salade met lauw-warme ‘black tiger’ garnalen, cherry
tomaatjes, croutons en rode ui, geserveerd
met chilisaus.

warme
broodjes
7,00

Warm vlees

Overheerlijk broodje met varkensvlees uit eigen keuken
geserveerd met gebakken uitjes, kroepoek en satésaus.
Extra: Gebakken champignons, ei en uien.

+ 1,70

Shoarma

7,00

Heerlijk gekruid shoarma vlees op een Turks broodje met

Liever net
wat anders?
Vraag naar onze
verschillende dressings!
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

sla en knoﬂook saus.

Tok Tok

8,00

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

vers gebakken
broodjes
Jonge kaas
Ambachtelijke ham
Old Amsterdam
Gezond

Jong belegen kaas, ambachtelijke ham, komkommer,
tomaat, gekookt ei en diverse sla.

Tonijnsalade

Frisse tonijnsalade, kappertjes, sla, rucola en rode ui.

4,00
4,00
4,00
4,90
6,00

2,50
3,00

Verse muntthee
Thee met verse munt en honing.

2,70

Koffie
Koﬃe van vers gemalen koﬃebonen.

3,00

Cappuccino
Koﬃe met romige melkschuim.

3,00

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

Chocolademelk (warm)
Extra: Slagroom.

Cafe Latte (Koffie verkeerd)

2,60
+ 0,70
3,70

Koﬃe met warme melk.

Latte macchiato

4,00

Een enorme scheut melk, pure Espresso met luchtige
melkschuim

Irish Coffee

Brie

Romige brie, honing, walnoten, sla en rucola.

6,50

Appelgebakje 3,80
erbij?

6,00
6,00

Carpaccio

6,00

Filet americain

4,90

Heerlijke ﬁlet américain, gekookt ei, sla, rucola en ui.

koude dranken
Coca Cola Regular / Zero
Sprite
Fanta Regular / Cassis
Chaudfontaine Blauw / Rood
Verse Jus d'orange
Tonic
Bitter Lemon
Rivella
Fuze Tea Sparkling / Green / Mango Camille
Biologische appelsap
Fristi
Chocolademelk (koud)
Melk

2,70
2,70
2,70
2,70
3,00
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
1,90

smoothies
Smoothie Cupido

4,00

Smoothie Tropical Twister

4,00

Smoothie Morning Glory

4,00

Met aardbei en banaan

Met ananas, mango en papaya

Koﬃe met whiskey, bruine suiker en slagroom

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Noorse zalm

Gerookte Noorse zalm, kruidenroomkaas, kappertjes, sla,
rucola en rode ui.

Rundercarpaccio, truﬀelmayonaise, pesto, sla, rucola,
Parmezaanse kaas en een mix van pitten.

warme dranken
Thee

meergranen
of wit brood

Met spinazie, mango, ananas en banaan

Liever wat
uitgebreider eten?
Vraag naar onze grote menukaart!

