VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

Broodplankje

7,90

met tapenade, aioli en kruidenboter

Tomatensoep

15,40

met de befaamde Postkantoor-hamburgersaus

5,30

met kip en bosui

Kipsaté 		

5,30

met spek en peterselie

Saté van varkenshaas 		

15,40

6,00

wij informeren u graag

rijkelijk gevulde plank

Visstukjes in een krokant jasje 15,40
geserveerd met remouladesaus

Carpaccio

11,10

met truffelmayonaise en oude kaas

Tournedos gegrild of gebakken* 28,00
200 gr

Wildstoof

9,80

in bakje van korstdeeg

Vitello tonnato

11,10
11,10
11,80

Zalmfilet 		

met toast en mosterd-dille saus

Sashimi

met noedels, geserveerd op Aziatische wijze

Rundertartaar

200 gr 		
300 gr 		

Varkenshaasmedaillons*
Pasta met truffel-roomsaus

met kappertjes en tonijnsaus

Huisgemarineerde zalm

Rib-eye steak*

Shared dining vlees en vis

21,50
26,50
19,50

met spekjes, paddenstoelen en Parmezaanse kaas 16,50

KIDS
Pannenkoek
Tomatensoep
Pieter Postbox met kadootje
Kinderijsje

DESSERTS & GEBAK

Vangst van de chef

21,50

Amarene-kers Panna Cotta

13,20

Noch vlees noch vis

18,00

Dame blanche

variërend visgerecht

met kaneelijs en geslagen room

om mee te beginnen

variërend vegetarisch gerecht

klassieke schoonheid

MAALTIJD SALADES klein of groot

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse frites
* Saus naar keuze: peper/champignon/gepofte knoflook/
rode wijn/kruidenboter

per bolletje

Zalm en gamba

BIJGERECHTEN

11,70/17,00

met gerookte zalmsalade en gebakken gamba’s

Geitenkaas

11,70/17,00

met zoetzure druifjes en walnoten

Carpaccio

11,70/17,00

met rucola, oude kaas en truffelmayonaise

Zoete aardappelfrites
Koolsalade
Gemengde salade
Warme groente

Diverse ijssoorten
Creme brulee
van vanille

Zoeternijen
lekker voor bij de koffie

2,80
2,60

2,60
2,80

3,40

in een leuke beker om mee te nemen

18,00

met kruidenkorst van groene kruiden

4,90
2,60
7,00

frites met frikandel/kroket/hotdog/nuggets

11,10

met gebakken ei en truffelmayonaise

23,50
p.p.
25,50
p.p.

17,50

met satésaus, atjar en kroepoek

Variërende soep

Shared dining vlees
rijkelijk gevulde plank

met satésaus, atjar en kroepoek

Mosterdsoep

Vleesplankje

Hamburger Postkantoor 		

SHARED DINING

Churro’s met Nutella
Appelgebak
met slagroom

Cheesecake
lekker met een bolletje vanille ijs

7,40
6,90
1,50
6,90
4,50
4,10
4,60
4,10
+ 1,50

