SOEPEN
Romige mosterdsoep | spekjes 5,75
Uiensoep | Beerenburg | Fryske nagelkaas crouton 5,75

Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel

VOORGERECHTEN
Broodplankje | bieslook-knoﬂookboter | olijfolie |
salsa fresca 6,00
Carpaccio van de Schotse Hooglander |
oude Fryske kaas | zongedroogde tomaatjes |
pijnboompitjes | olijven | balsamico | salade 10,95
Gamba’s | knoﬂook | hete olijfolie 9,25
Gerookte eendenborst | geitenkaas | peccannoten |
rood fruit 9,75
Grote Nieuw Zeelandse mosselen |
blue de Wolvega 11,50
Serranoham | Coppa di Akkrum | mortadella |
chorizo | salami | zongedroogde tomaatjes |
cornichon | olijven | Amsterdamse uitjes
(min. 2 personen) 11,75 p.p.

Alle soepen en voorgerechten worden geserveerd met brood en boter

VLEESGERECHTEN
Spies met malse kipdij | saté saus|
rijst | gefrituurde uitjes | atjar | kroepoek |
pittige komkommersalade 18,50

Stoofpotje van de Schotse Hooglander |
stoofpeertje | gebakken aardappeltjes | salade 19,50
Angus biefstuk | groene pepersaus |
aardappel-zuurkool rösti | stoofpeer |
gebakken aardappeltjes | salade 23,50
Kip tutti frutti | honig-citroensaus | rijst
pittige komkommersalade 17,50
Angus beefburger | broodje | bacon | tomaat | rode ui |
rustieke frieten | salade 15,50
Grill plank | Angus biefstuk | varkenshaas | kip |
rode wijnsaus | knoﬂookboter |
rustieke frieten | salade 24,50 p.p. (minimaal 2 personen)

EXTRA BIJ TE BESTELLEN
Huisgemaakte appelcompôte 2,50
Portie rustieke frieten 2,50
Gebakken aardappeltjes met spekjes en prei 2,50
Warme seizoensgroente (groente van de dag) 2,50

Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel

Varkenshaas omwikkeld met spek |
rode wijnsaus | gebakken aardappeltjes | salade 19,00

VISGERECHTEN
Gamba’s | rode curry | noodles | wokgroente |
pittige komkommersalade 20,50

Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel

Slibtong (3 stuks) | peterselie boter | citroen |
gebakken aardappeltjes | salade 23,50
Oosterse zalmﬁlet | visbouillon | rode peperolie |
noodles | wokgroente 22,50
Scholﬁlet | huisgemaakte remouladesaus |
gebakken aardappeltjes | salade 19,50

VEGETARISCHE GERECHTEN
Tomaten-geitenkaastaart | rucola 17,25
Gefrituurde tofu | Thaise rode curry | zwarte bonen |
fruit | koriander 17,50
Broodje gefrituurde Ryperkrite | sla | tomaat | rode ui |
Smoky BBQ saus | friet 16,25

SALADES
Groene salade | zalmﬁlet | gamba’s |
avocado mash | mango 19,50

Groene salade | gerookte eendenborst | geitenkaas |
peccannoten | rood fruit 17,50

KIDS MENU
Frites en appelmoes met naar keuze:
Kidsburger 7,50
Scholﬁlet 7,50
Kipnuggets 6,00
Frikandel 6,00
Kroket 6,00
Unicorn ijsje 5,75

Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel

Groene salade | biefstukreepjes | appel | paprika |
peccannoten | zwarte bonen 19,50

DESSERTS
Toblerone mousse | brownie | vanille ijs 7,75
Hazelnootijs | kletskop | koﬃe of thee 7,25
Vanille crème brûlée 6,50

Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel

Snow white | witte chocolade mousse | kokos mousse |
vanille ijs | merengue 8,25
Dame Blanche | vanille ijs | chocolade saus |
chocolade schotsen 7,25
Koﬃe of thee | bonbons 5,50
Kaasplankje | gorgonzola | oude kaas |
Blue de Wolvega | Riperkrite kaas | vijgenchutney 11,25

De geschiedenis van hotel de Posthoorn
De geschiedenis van hotel de Posthoorn reikt vele eeuwen terug. Reeds in de tachtigjarige
oorlog was in Dokkum sprake van herberg ‘de Blaauwe Clock’. De eerste vermelding is van
1568. Over het pand op de hoek van de Diepswal, Kleine Breedstraat en Lange Oosterstraat
werd in 1686, toen het die naam nog droeg, gemeld dat tijdens een stormvloed het water
maar liefst vijf voet hoog stond.
Anders gezegd, ook al vóór 1686 was op deze plaats een herberg gevestigd. Vermoedelijk werd
aan het begin van de 18e eeuw in het pand ernaast ook een herberg gevestigd met de naam
‘de Posthoorn’. Dit was typisch een naam van die tijd, waarin de opkomst van de postkoets
plaatsvond. In het jaar 1732 kwamen ‘de Blaauwe Clock’en ‘de Posthoorn’ in handen van
dezelfde eigenaar, Minne Hornsma. Vanaf dit moment bleef alleen de naam ‘de Posthoorn’ over.
In 1840 werd ‘De Posthoorn’ te koop aangeboden door de toenmalige eigenaar.
Het etablissement werd als volgt omschreven: Eene roijale dubbelde huizinge en
voornaam logement, waarin de Korenbeurs en eene Societeit, voorzien van 3 benedenkamers,
keuken, werkplaats, kelder, 6 bovenkamers, 4 zolders, stalling, put, regenwatersbak en
verdere gerijfelijkheden’. Nadat het pand omstreeks 1850 tamelijk ingrijpend was vertimmerd,
kwam het in 1882 in handen van een eigenaar die het hotel zijn eigen naam gaf, hotel ‘Lijbering’.
Deze situatie heeft bestaan tot 1910, toen er opnieuw een eigendomsovergang plaatsvond.
De nieuwe eigenaar koos weer voor de oude naam ‘de Posthoorn’, die zo gelukkig terugkwam.
‘De Posthoorn’ werd in 1941 weer verkocht. In 1981 werd er een dependance aan de Diepswal
bijgebouwd, die de historische naam ‘De Blauwe Klok’ heeft gekregen.
In totaal beschikt het nu over 34 comfortabele hotelkamers.
De functie van het hotel-restaurant ‘De Posthoorn’ is in de loop der eeuwen vrijwel
hetzelfde gebleven: het verschaffen van een comfortabel onderkomen en goede maaltijd
in een gezellige sfeer. De gasten komen vanuit alle windstreken en uit de regio zelf.
Vandaag de dag komen er nog steeds verscheidene gezelschappen als Gemma Frisius, Rotary,
Lions en Probus bijeen. De Koninklijke IJsclub Dockum bijvoorbeeld vergadert al sinds 1840 (!)
in het hotel.

Rood

Campo Bio Tinto, Tempranillo, Syrah (La Mancha, Spanje) 19,50 per fles, 3,75 per glas huiswijn
Biologische wijn met een heerlijk soepel en fruitig karakter. In de afdronk is hij fris en fruitig. Begeleider van pasta, gevogelte en gegrilde gerechten.
Luigi Bosca, Finca la Linda Bonarda (Argentinië) 24,50 per fles
Robijnrood, aromatisch en fluweelzacht met in de mond wat pruimen en vijgen.
De drie maanden vatrijping geven een vleugje vanille en maakt hem heerlijk rond en zacht.
Nederburg, The Manor, Shiraz (Zuid-Afrika) 22,50 per fles
Van de wijngaarden rond Paarl, Durbanville, Philedelphia en Stellenbosch. In de geur aroma’s van pruimen, kersen en donkere chocolade.
De tannines zijn mooi in balans.
Urmeneta, Carmenere (Chili) 22,50 per fles
Diep donkerpaarse kleur met in de smaak frisse aroma’s van donker fruit met hints van kruiden, tabak en vanille.
Goede structuur, zijdezachte smaak en een heerlijke afdronk.

Wit

Campo Bio Blanco, Verdejo (La Mancha, Spanje) 19,50 per fles, 3,75 per glas huiswijn
Campo Bio Blanco wordt gemaakt van speciaal geselecteerde biologische druiven van de hoogvlaktes van La Mancha. Dit geeft de wijn een
zacht en fris karakter. Rond fruitig en met een heel klein verleidelijk zoetje. Perfect als begeleider van vis, salades of als aperitief.
Wild Rock, Sauvignon Blanc Elevation (Nieuw-Zeeland) 22,50 per fles
De wijn is bleek van kleur en heeft een licht groene weerschijn. In de neus zijn geuren van limoen, passievrucht en de groene geur van basilicum te
herkennen. Frisse smaak met hint van perzik, Granny Smith en citrus. Heeft een milddroge afdronk.
Beringer, Classic Chardonnay (Californië) 22,50 per fles
Rijpe appelgeuren, verleidelijke citrusaroma’s en een vleugje vanille ronden de smaak af. Door de balans van mooi fruit, zachte kruiden en een frisse
afdronk, gaat de wijn goed samen met heel veel gerechten.
Luigi Bosca, Finca la Linda Viognier (Argentinië) 24,50 per fles
De wijn is lichtgeel met florale tonen en perzik in de geur. De smaak is ietsje vettig, full-bodied en heeft een droge afdronk.

Rosé

Campo Bio Rosado (Spanje) 19,50 per fles, 3,75 per glas huiswijn
Deze rosé kenmerkt zich door zijn frisse maar toch krachtige karakter. Bijzonder vol, fruit en sappig in de afdronk.
Perfect als begeleider van voorgerechten en salades.

Bubbles

Follador Prosecco Frizzante 25,00 per fles, 4,75 per glas
Een mild droge, zacht mousserende wijn met ingetogen aroma’s van appel, peer en citroen.
Een licht, verfrissende dorstlesser en feestwijn.

