
 

 

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

soep, brood en overheerlijke desserts.  

Vanaf maandag 29 juni stoppen wij met het leveren van gerechten aan huis.  Het is wel nog steeds 

mogelijk om je bestelling af te halen in onze hoevewinkel.  

 Plaats je bestelling voor 18u om je maaltijden de dag nadien af te halen. 

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

 Op 21/7 is onze hoevewinkel gesloten. Je kan wel terecht in onze taverne voor een 

feestmenu! 

 Leveren aan huis is niet meer mogelijk. 

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

Onze taverne is sinds 11 juni weer geopend. Gelieve op voorhand te reserveren, zodat wij ons 

hierop kunnen organiseren.  

Alvast bedankt voor jullie begrip. 

Onze soepen Prijzen 
hoevewinkel 

Juliennesoep €3,50/liter 
Kervelsoep €3,50/liter 
Aspergesoep €3,80/liter 
Tomatensoep €3,00/liter 

Onze dagmenu’s  
29/6 – Caesarsalade met kip €7,5 
30/6 – Kippenbil met rijst en currysaus €7,5 
1/7 – Spareribs met sla en frieten €7,5 
2/7 – Vispapillot met aardappel in de schil €7,5 
3/7 – Lasagne €7,5 
6/7 – Koude pastasalade met zuiderse groenten en brood €7,5 
7/7 – Konijn met pruimen, rozijnen en kroketten €7,5 
8/7 – Gevuld varkenslapje met gebakken witloof en aardappelen €7,5 
9/7 – Gegratineerd vispannetje met preisaus en puree €7,5 
10/7 – Stoofvlees met sla en frieten €7,5 
13/7 – Pladijsfilet met tartaarsaus en aardappelsalade €7,5 
14/7 – Kalkoenrollade met warme groenten en aardappelen €7,5 
15/7 – Griekse rijst met souvlaki €7,5 
16/7 – Visvidee met bieslookpuree €7,5 
17/7 – Linguine met zoet-zure kippenblokjes €7,5 
20/7 – Balletjes in tomatensaus en puree €7,5 
21/7 – FEESTDAG: Mosselen (natuur/witte wijn) met friet (TAVERNE) - 
€21 

Hoevewinkel 
gesloten 

21/7 – FEESTDAG: Videe met sla en frietjes (TAVERNE) - €16 Hoevewinkel 
gesloten 

22/7 – Blinde vink met bloemkool in kaassaus en aardappelen €7,5 
23/7 – Gebakken zalm met spinaziepuree €7,5 
24/7 – Parmentierschotel met puree, gehakt en broccoli €7,5 
27/7 – Videe met sla en frietjes €7,5 
28/7 – Tagliatelle met scampi €7,5 
29/7 – Varkenshaasje met champignonsaus €7,5 



 

30/7 – Schelvishaasje met groentegratin €7,5 
31/7 – Steak met saus naar keuze, sla en frieten (TAVERNE) - €16  
31/7 – Goulash met sla en puree (HOEVEWINKEL) €7,5 

Onze toppers  
Stoofvlees met tafelbier – 550 gr €7,50 
Videe – 550 gr €6,50 
Goulash – 550 gr €8,00 
Spaghetti – 550 gr €6,00 
Spaghettisaus – 550 gr €6,50 
Macaroni – 500 gr €6,00 

Onze desserts  
Chocomousse €2,00 
Pudding €1,50 
Rijstpap met suiker €2,00 

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 

 

DAGMENU in de taverne = € 16 (dagsoep, hoofdgerecht, dessert) 


