
 

 

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

soep, brood en overheerlijke desserts.  

Omwille van COVID-19 hanteren wij verscherpte maatregelen in onze taverne: 

 Reserveren is aangewezen  

 Mondmasker dragen is verplicht tijdens je bezoek tot je aan tafel zit. Wacht bij aankomst 

tot iemand je begeleidt naar jouw tafel. 

 Tijdens ieder bezoek worden de contactgegevens van één iemand uit je groep genoteerd. 

Deze gegevens worden twee weken bewaard én enkel in functie van contact tracing. 

 Handen ontsmetten bij het binnenkomen en verlaten van de taverne. 

 Blijf zitten aan de aan jou toegewezen tafel tijdens je bezoek, tenzij bij gebruik van het 

sanitair. Ga niet buiten roken. 

 Respecteer de social distancing met iedereen die niet tot jouw tafelgezelschap behoort. 

 Volg steeds de aanwijzingen van de bediening en de richtlijnen geafficheerd in de 

horecazaak. 

 Gelieve elektronisch te betalen aan tafel 

 Onze tafels worden tussen ieder bezoek grondig ontsmet en gereinigd.  

Reserveren kan telefonisch via het telefoonnummer 011/45.78.52. 

Alvast bedankt voor jullie begrip. 

Onze dagmenu’s 
3/8 – Luikse balletjes met puree 
4/8 – Kippenbil met perzik en appelmoes, kroketten 
5/8 – Gevuld varkenslapje met gebakken witloof en aardappelen 
6/8 – Visvidee met sla en frieten 
7/8 – Loempia met Chinese rijst 
 
10/8 – Zuiderse pastasalade met kip 
11/8 – Konijn met pruimen en kroketten 
12/8 – Varkenssaté met bloemkool en kaassaus, aardappelen 
13/8 – Gebakken zalm met bieslooksaus, sla en frieten 
14/8 – Videe met sla en frieten 
 
17/8 – Gepaneerde pladijsfilet met tartaarsaus, sla en frieten 
18/8 – Kalkoenrollade met roze pepersaus en knolselderpuree 
19/8 – Varkenshaasje Blackwel met wortelpuree 
20/8 – Vispannetje 
21/8 – Kalfsblanquette met aardappelen 
 
24/8 – Gegratineerd preirolletje met puree 
25/8 – Gevulde kipfilet met warme groenten en aardappelen 
26/8 – Varkensgebraad met erwten, wortelen en kroketten 
27/8 – Kabeljauwhaasje met persillade, preipuree en graanmosterdsaus 
28/8 – Stoofvlees met Tongerlo, sla en frieten 
 
31/8 – Vogelnestjes met tomatensaus en puree 

 

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


