
 

 

Welkom bij De Posthoorn. Bij ons kan u terecht voor een lekkere warme maaltijd, vers gemaakte 

soep, brood en overheerlijke desserts.  

Wij hebben omwille van het COVID-19 virus beslist om onze taverne te sluiten, maar wel nog een 

beperkt aantal producten via levering aan huis of afhalen in de hoevewinkel aan te bieden en dat 

al zeker t.e.m vrijdag 10 juni 2020. Wij houden rekening met de veiligheidsmaatregelen en zullen 

slechts één persoon per keer toelaten in onze hoevewinkel. Gelieve ook bij het aanschuiven de 

regels i.v.m. social distancing te respecteren. 

 Plaats je bestelling voor 18u om je maaltijden de dag nadien te ontvangen 

 Afhalen in de winkel mogelijk tussen 9u en 16u (ma tot vr) 

 Leveren aan huis mogelijk tussen 14u en 17u (ma tot vr) 

 Wij leveren enkel binnen een straal van 10km van onze hoevewinkel 

 Surplus van €3 per bestelling bij levering aan huis  

 Let op! Wij zijn gesloten op 1 juni (pinkstermaandag) 

Bestellen kan telefonisch via het telefoonnummer 011/45.78.51. of via onze webshop.  

Alvast bedankt voor jullie begrip. 

Onze soepen 
Juliennesoep €3,00/liter 
Kervelsoep €2,80/liter 
Aspergesoep €3,00/liter 
Tomatensoep €2,60/liter 

Onze dagmenu’s 
28/5 – Kabeljauwhaasje met graanmosterdsaus en preipuree €6,5 
29/5 – Chinese rijstschotel met kip en groenten €6,5 
2/6 -  kalkoensaté stroganoffaus gebakken aardappelen €6,5 
3/6 - varkensstoverij met wortelpuree €6,5 
4/6 - tongrolletjes met rivierkreeftenaus en spinaziepuree €6,5 
5/6 - lasagne €6,5 

Onze toppers  
Stoofvlees met tafelbier  €6,95/550gr 
Videe €5,20/550 gr 
Goulash €6,35/550 gr 
Spaghetti €4,90/500 gr 
Spaghettisaus €5,25/550 gr 
Macaroni €4,90/500 gr 

Onze desserts 
Chocomousse €1,50 
Pudding €1,30 
Rijstpap met suiker €1,50 

Onze broden 
Grijs brood groot €2,10 
Grijs brood klein €1,50 
Extra volkoren brood groot €2,10 
Extra volkoren brood klein €1,65 
Volkoren brood groot €2,35 
Volkoren brood klein €1,65 
10-granenbrood groot €2,15 
10-granenbrood klein €1,55 



 

Speltbrood groot €2,20 
Speltbrood klein €1,85 
Vloerbrood €2,30 
Zonnetjesbrood €1,95 
Snijden van brood €0,05 
Broodzak €0,05 

 


