SWEETS

3,50
4,00
4,50
6,00

Appelgebak
Appelgebak met slagroom
Lemon cheese cake
Wafeltjes met warme kersen en slagroom

CLASSICS (tot 17:00 uur)

8,95
8,75

Uitsmijter beenham/kaas op brood
Twee Bourgondische kroketten op brood

OPEN TOSTI (tot 17:00 uur)
Rustiek brood met ham, kaas, zongedroogde tomaatjes met curry
Rustiek brood met ham, kaas en ananas met curry

SPECIALS (tot 17:00 uur)
Club Sandwich:
Kipfilet, spek, ei, tomaat, avocado mash, sla en frites
Broodje Buddha:
Gebakken biefstukpuntjes, champignons en uitjes met sesam
en soja saus op flat bread
Posthoorn burger:
met pastrami, bacon, cheddar, ui, augurk, sla, BBQ saus
op bun met frites
Lunch special met vlees:
Mosterdsoep, broodje met rundvleeskroket en broodje pastrami
Lunch special met vis:
Gele curry soep, broodje garnalenkroket en broodje tonijnsalade
Broodplankje voor 2 personen:
kies twee: kruidenboter | aioli | pesto | hummus

14,00
13,00

6,75
7,00

SOEPEN (tot 21:00 uur)
geserveerd met brood en boter

Mosterdsoep met spekjes
Uiensoep met kaascrostini en Beerenburg
Gele curry kokos soep

NACHOS (tot 21:00 uur)
Nachos met kaas, lente ui,
tomaat, crème fraîche,
chilisaus, avocado mash

FLAUBYT
6 bitterballen met mosterd
portie nootjes
kaas
droge worst
2 x tonijnsalade op broodje
2 x kipkerrie op broodje
18,50

19,50

8,00

BROODJES (tot 17:00 uur)

kies uit rustiek donkerbruin of ﬂat bread
Huisgemaakte tonijnsalade
Kip kerrie salade | ananas
Riperkrite | spinata romana | balsamico | rucola
Hummus | zongedroogde tomaat | kikkererwten
Pastrami | tomaat | kaas | sla | saus

8,50
8,50
9,00
8,50
9,00

Nachos met pulled chicken,
kaas, lente ui,
crème fraîche, chilisaus,
avocado mash
10,00

Voor allergeneninformatie wendt u zich aub tot ons personeel.

WARME GERECHTEN (tot 21:00 uur)
Geserveerd met rustieke frites en salade (behalve de maaltijdsalades)

LOADED FRIES (tot 17:00 uur)
Rustieke frites belegd met:

Pulled pork, BBQ saus en knoflooksaus
Runderstoofvlees, gefrituurde uienringen met mayo

10,00

Friture plank
6 bitterballen
4 Rendang kroketjes
4 gemengde snacks
4 mini loempia
Bucket frites
Diverse sauzen

13,50

8,00

8,00

Nachos met pulled chicken, kaas, lente ui,
crème fraîche, chilisaus,
avocado mash

6,75
7,00
6,25

17,50

13,50

NACHOS (tot 21:00 uur)

Nachos met kaas, lente ui, tomaat, crème fraîche,
chilisaus, avocado mash

12,00
13,00

Hollandse biefstuk met rode wijn saus
Varkenshaassaté spies met taugé, seroendeng en kroepoek
Schnitzel met gebakken ui, champignons en spek
Runderstoofpotje
Scholfilet met remoulade saus
Brie uit de oven met nootjes en honing
Maaltijdsalade met roergebakken biefstuk en soja saus
Maaltijdsalade met geitenkaas, rode ui, fruit en nootjes
Vegan Indian Style Pie met salade en zoete aardappelfriet

22,50
20,00
20,00
21,00
22,00
18,50
20,50
19,50
19,50

SNACKS (tot 23:00 uur)
Portie kaas, droge worst en olijven
Pittige nootjesmix
Portie Bourgondische bitterballen (8 stuks) met mosterd
Portie Bourgondische bitterballen (12 stuks) met mosterd
Portie gemengde snacks (8 stuks) met mayo en curry
Portie rendang kroketjes (6 stuks, vega) met chipotle saus
Portie mini loempia’s (8 stuks) met chilisaus

Voor allergeneninformatie wendt u zich aub tot ons personeel.

7,00
4,00
8,00
12,00
7,00
7,00
7,00

