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.

menukaart
vega

gluten vrij

Pittig!

Friet
Friet
Friet mayonaise
Friet speciaal
Friet satesaus
Friet oorlog
Sweet potatoes
Friet stoofvlees
Boeren friet

Mini snacks per
2,90
3,30
3,40
3,50
3,50
2,70
6,00
6,00

Met gebakken champignons, uien en spek.

Kipnuggets
Bamischijfjes
Nasischijfjes
Kipfingers
Bitterballen
Kaasstengels
Mini loempia's
Vlammetjes
Kipvleugels
Nacho Cheese bites

6 stuks

3,40
3,40
3,40
3,40
4,00
4,00
4,00
4,00
4,40
5,00

Snacks
Frikandel
Frikandel speciaal
Frikandel
Viandel
Bourgondische kroket
Kalfskroket
Satekroket
Goulash kroket
Groentekroket
Ragout kroket van Oma Bob's
Kaas-rucola kroket
Garnalen kroket
Bamischijf
Nasischijf
Pikanto
Kipcorn
Mexicano
Smulrol
Shoarmarol
Knakworst
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

2,20
2,50
4,00
2,50
2,40
2,40
2,30
2,40
2,40
2,40
2,40
4,20
2,30
2,30
2,30
2,40
2,50
3,10
3,10
2,60

Souflesse kaas
Souflesse ham en kaas
Souflesse tomaat en mozzarella
Super kaassouffle
Gehaktbal uit de jus
Berenhap
Sitostick
Saterol
Loempia
Karbonade
Schnitzel
Boerenschnitzel
Kipschnitzel
Halve kip
Kipsate met satesaus
Haassate met satesaus

Broodje
erbij?

2,20
2,30
2,30
2,50
3,40
2,50
3,10
3,00
4,50
6,00
6,00
6,50
5,00
6,50
7,00
8,00
+ 0,70

menus

met friet
& salade

Dagschotel
Vraag naar onze huisgemaakte schotel van de dag.

Broodje hamburger speciaal
Op de bakplaat gebakken burger van rundvlees met
gebakken uien. Geserveerd op een bedje van sla,
pickels en tomaten relish met mayonaise en curry.
Hierbij serveren wij friet en rauwkost.

Loempia speciaal

SMULBOX Voor de
9,00
10,00

10,50

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

Kipschnitzel

11,00

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

Karbonade

11,50

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

Kipsate

11,50

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

Thaise Haassate

12,50

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

Shoarma

12,00

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

Schnitzel

12,00

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

Boerenschnitzel

13,00

Gepaneerde varkensschnitzel met vers gebakken ui,
champignons en spekjes met daarop een spiegelei.
Geserveerd met friet, frisse rauwkostsalade en mayonaise.

Broodje hamburger ''de Posthoorn"

12,50

Dit is dé hamburger van het huis! Burger van rundvlees met
gebakken uien, champignons, spek en cheddar. Geserveerd
op een bedje van sla, pickels en tomaten relish met
hamburgersaus. Hierbij serveren wij friet,
rauwkostsalade en mayonaise.
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Friet mayonaise
Limonade
Appelmoes

allerkleinste

keuze uit:

Frikandel
Kroket
Kipnuggets
Knakworst
Kaassouffle
En een verrassing!

6,50

hamburgers
Hamburger

5,50

Hamburger speciaal

6,00

Cheeseburger

6,10

Hamburger Hawai

6,50

Groenteburger Vega

6,00

Kipburger

6,00

Kipburger Vega

6,00

Hamburger ''de Posthoorn''

9,00

Burger van rundvlees met sla, tomatenrelish, pickles en
hamburgersaus.

Burger van rundvlees met gebakken uien geserveerd op
een bedje van sla, tomatenrelish en pickles met mayonaise
en curry.

Burger van rundvlees met cheddar kaas, sla, tomatenrelish,
pickles en hamburgersaus.

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

Ook een heerlijke burger, maar dan zonder vlees! met sla,
tomatenrelish, pickles en smoky hemp sauce.

Burger van kip met sla, tomatenrelish, pickles en alabama
white barbecue sauce.

Vegatarische kipburger met sla, tomatenrelish,
pickles en alabama white barbecue sauce.

Dit is dé hamburger van het huis! Burger van rundvlees
met gebakken uien, champignons, spek, cheddar kaas, sla,
tomatenrelish, pickles en hamburgersaus.

Extra plak
cheddar kaas?

SAY CH EE SE !

+ 0,50

BURGER

zelf samenstellen
1

2

broodje
................
- brioche bun

burger
.............

- roze brioche bun

- Kipfilet breaded
- Kipfilet vega
- Smoky Mountain
hamburger

3

100% rundvlees (125 gram)

- Groenteburger
- Avocado burger

toppings
................
- Sla

4

- Tomaten relisch
- Pickels
- Champignons

sauzen
.............

- Uien
Rauw of gebakken

- Hamburger saus

- gebakken Spek

Licht zoetig met een BBQ
houtsmaak

- Cheddar kaas

- Alabamasaus white

- gebakken Ei

- bbq sauce

- Ananas

- Smoky hemp sauce
- Kerrie - ananas saus
- Knoflook

VANAF

550

- Tomaten ketchup
- Mayonaise
- Pesto mayonaise
- Truffelmayonaise
Huisgemaakt

- Curry
- Satésaus
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Nagerechten

warme dranken
6,00

Blanke Dame

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

6,00

Koele Boer

Slagroomijs met echte boerenjongens, een scheutje
brandewijn en slagroom.

6,00

Advocaat

Slagroomijs met advocaat, warme chocoladesaus en een
toefje slagroom.

Kersen

6,00

Aardbeien (seizoensgebonden)

6,00

Overheerlijke coupe ijs met warme kersen en slagroom.

Vers geplukte aardbeien van het land met slagroomijs.

Met aardbei en banaan

4,00
4,00

3,00

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

Latte macchiato

2,60
+ 0,70
3,70

Een enorme scheut melk, pure Espresso met luchtige
melkschuim

Irish Coffee

Koﬃe met whiskey, bruine suiker en slagroom

4,00
6,50

2,00
2,50
3,50

koude dranken

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

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

Romige milkshakes in de smaken: vanille, aardbei,
banaan, chocolade en seizoensvrucht.

alcoholische
dranken

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Espresso

Appelgebakje 3,80
erbij?

milkshakes

Heineken
Heineken 0.0
Radler
Radler 0.0
Wijn wit Zoet / Droog
Wijn rood
Rose

3,00

Koﬃe met romige melkschuim.

Koﬃe met warme melk.

Smoothie Morning Glory

Milkshake klein
Milkshake normaal
Milkshake groot

Cappuccino

Cafe Latte (Koffie verkeerd)

4,00

Met spinazie, mango, ananas en banaan

2,70

Koﬃe van vers gemalen koﬃebonen.

Extra: Slagroom.

Smoothie Tropical Twister
Met ananas, mango en papaya

Koffie

Thee met verse munt en honing.

Chocolademelk (warm)

smoothies
Smoothie Cupido

Verse muntthee

2,50
3,00

Thee

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

