Koffie | Lunch | High Tea | Borrel

Soepen (geserveerd met wit of bruin brood)
Tomatensoep uit eigen keuken met room en bosui 		
Licht gebonden kerriesoep uit eigen keuken		
met taugé en bosui

5,50
5,50

Salade of broodje (keuze uit wit of bruin afgebakken brood
of sandwich brood) Standaard met gemengde sla en rauwkost.
Allergieën? Laat het ons weten
Broodje Salade
Carpaccio van bavette met truffelmayonaise, 11,14,50
rucola en Parmezaanse kaas
Lauwwarme geitenkaas, walnoten, krokant
gebakken spekjes en honing

11,-

14,50

Combinatie van gerookte zalm, tonijnsalade,
gemarineerde scampi’s en pestomayonaise

12,50

15,50

Pulled chicken met avocado, bosui en
teriyaki-saus

10,50

13,50

Brie, walnoten, avocado en honing

10,50

13,50

Gerookte zalm, ui en pestomayonaise

11,50

14,50

Gebakken kipstukjes, bosui, taugé, spekjes
en chilimayonaise

11,-

13,50

Rosé gebakken bavette met bosui,
champignons, taugé en truffelmayonaise

12,-

15,50

Onze bavette is mager rundvlees dat komt van de flank van de Black
Angus runderen uit het zuiden van Australië. Hiervan maken wij onze
bavettepuntjes en de carpaccio.

Gerechten met dit symbool zijn vegetarisch

(Standaard met crème fraîche en rucola)
Champignons, ui en spek, keuze uit naturel of
met truffelmayo

8,90

Brie, walnoten en honing

9,90

Carpaccio van bavette met Parmezaanse kaas
en truffelmayonaise

9,90

Gerookte zalm, ui en pestomayonaise

9,90

Geitenkaas, walnoten en honing

9,90

Pulled chicken, scampi’s, ui, paprika en chilimayonaise 10,90
Gerookte kipfilet, champignons, ui, paprika en truffelmayo 9,90

Tosti’s

(keuze uit stevige sneden wit of bruin brood)
Tosti kaas

4,25

Tosti kaas, tomaat en ui

5,25

Tosti ham en kaas

4,90

Tosti ham, kaas en een gebakken ei

5,90

Tosti geitenkaas, walnoten en honing

6,90

Tosti brie, walnoten en honing

6,90

Tosti kaas, pulled chicken en een gebakken ei

7,90

Tosti kaas en pulled chicken

6,90

Tosti gerookte zalm, ui en pestomayonaise

7,90

Tosti gerookte kip, ui en avocado

6,90
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Flammkuchen

Overige lunchgerechten
Lunchplank “de bezorger” 		15,50
snee brood met gebakken ei, snee brood met carpaccio van bavette,
truffelmayonaise en Parmezaanse kaas, een bourgondische kroket
met mosterd en een soepje naar keuze
Lunchplank “de visser” 		 15,50
snee brood met gebakken ei, snee brood met gerookte zalm, rode ui
en pestomayonaise, gemarineerde scampi’s en een soepje naar keuze
Lunchplank “de groenteboer” 		 15,50
snee brood met gebakken ei, snee brood met brie, walnoten en
honing, een groentekroket met mosterd en een soepje naar keuze
Surf en turf 		17,50
rosé gebakken bavette met gemarineerde scampi’s en
truffelmayonaise, geserveerd met sla-garnituur en frietjes
Pulled chicken
15,50
gegratineerd met kaas, geserveerd met sla garnituur en frietjes
Rosé gebakken bavette, 		
gebakken in teriyaki-saus met champignons, taugé en bosui,
geserveerd met sla-garnituur en frietjes

17,50

Gemarineerde kipspies 		 15,50
uit eigen keuken met chilimayonaise, geserveerd met sla garnituur
en frietjes
Gemarineerde kipstukjes		 15,50
gebakken in teriyaki-saus met rode ui, paprika, taugé en champignons,
geserveerd met sla garnituur en frietjes
Onderstaande gerechten worden gereserveerd op stevige sneden wit
of bruin brood en sla garnituur
2 bourgondische kroketten met Franse mosterd		
2 groentekroketten met Franse mosterd		
Uitsmijter 3 eieren met ham en kaas		
Uitsmijter 3 eieren met ham, kaas, champignons en spek		
Groenteomelet met champignons, tomaat, ui, paprika en kaas		
Omelet met ham en kaas		
Omelet met kaas		
Omelet met spek, champignons, ui en kaas		
Omelet met ham, champignons en kaas		
Allergieën? Laat het ons weten

11,11,8,50
10,
12,9,8,10,10,-

Black Angus burger met gebakken champignons, ui, sla,		 13,tomaat en truffelmayonaise, geserveerd op een broodje
Vegan “no chicken burger” met avocado, vegan-mayonaise, 		 13,bosui, ui, sla en tomaat, geserveerd op een vegan broodje
Kipburger uit eigen keuken met nacho’s, avocado, sla,
tomaat en pestomayonaise, geserveerd op een broodje

13,-

Burgerplank 		 13,50
Een combinatie van 3 verschillende mini burgers:
• Black Angus burger met Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
• Black Angus burger met tomaat en chilimayonaise
• Kipburger uit eigen keuken met avocado en pestomayonaise
Extra te bestellen: vers afgebakken frietjes met mayonaise		

2,50

Borrelen

Bitterballen 10 stuks met Franse mosterd		 6,Diverse gefrituurde hapjes 8 stuks met mayonaise en curry 		 7,Gefrituurde uienringen 10 stuks met chilimayonaise		 6,Chorizo kroketjes 8 stuks met chilimayonaise		 7,Snackplateau The Post voor 2 personen		 12,50
Nacho’s met salsa saus en zure room en verschillende gefrituurde hapjes
Borrelplateau The Post voor 2 personen		25,Gemarineerde scampi’s, carpaccio van Bavette met Parmezaanse kaas
en truffelmayonaise, gepofte cherrytomaatjes, knoflookbrood, nacho’s
met kaas, ui, zure room en salsa saus, geitenkaas, romige brie,
walnoten en brood met smeersels

Nacho’s

Nacho’s met ui, kaas, zure room en salsa saus		
Nacho’s met pulled chicken, ui, kaas, zure room en salsa saus		
Nacho’s met gekruid gehakt, ui, kaas, zure room en salsa saus		
Nacho’s met paprika, ui, tomaat, bosui, kaas, zure room
en salsa saus

8,8,50
8,50
8,50
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Burgers

Frisdranken/Verse sappen

Coca Cola, zero
Fanta Orange, Sprite, Bitter lemon
Chaudfontaine Rood, Chaudfontaine Blauw
Tonic, Cassis, Ginger Ale, Rivella
Fuze tea sparkling of green
Ranja
Chocomel, Fristi, Appelsap
Grote fles Chaudfontaine Rood, Chaudfontaine Blauw
Verse jus d’orange
Berry smoothie

2,60
2,60
2,60
2,60
2,70
0,90
2,80
5,90
4,4,90

Hawaii smoothie

4,90

Met acai, blauwe bes, zwarte bes, banaan, appel, aardbeien, bramen,
hennep proteïne en baobab
Met passievrucht, kokos, mango, acerola kersen, appel, ananas

Koffie/Thee

Latte macchiato
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Flat white
Koffie, decafé koffie
Cappuccino, Koffie verkeerd
Chai Latte
Dirty Chai latte
Caffè Americano
Thee, diverse smaken, van Tea Quiero
Verse muntthee
Verse gemberthee
Warme chocomel “de enige echte”
Slagroom
Koffiesiropen, keuze uit karamel, hazelnoot, vanille, chocolade

Gebak

Appeltaart
Wisselend gebak van het seizoen
Scone met aarbeienjam en clotted cream
Slagroom

3,90
2,60
4,40
2,75
2,90
2,60
2,90
3,50
4,10
2,80
2,60
3,50
3,50
3,30
0,90
0,30

3,3,50
3,50
0,90

Witte huiswijn Radio Boca Verdejo
Rode huiswijn Radio Boca Tempranillo
Rosé huiswijn Radio Boca Rosado
Zoete witte huiswijn Bereich Bernkastel

Per glas
3,80
3,80
3,80
3,80

Bieren van de Tap

Hertog Jan 0,25 ltr
2,80
Hertog Jan 0,5 ltr
5,Leffe dubbel
4,Hertog Jan Weizener 0,3 ltr
4,Hertog Jan Weizener 0,5 ltr
5,90
Wisselend seizoensbier van de tap, zie krijtbord
boven de bar of vraag het een van onze medewerkers

Bieren van de fles

Leffe blond
Cornet Oaked
Brugse zot
’t IJ IPA
’t IJ Wit
Karmeliet tripele
Franziskaner Weissbier (0,5 ltr)
Hoegaarden wit, Radler 2,0%
Liefmans

Bieren van de fles alcoholvrij
Hertog Jan 0,0%
Leffe blond 0,0%
Hoegaarden Radler 0,0%
Franziskaner 0,0%

Diversen

Rode port
Licor 43, Baileys, Amaretto

4,10
5,10
3,40
5,5,4,90
5,10
3,80
3,80

2,70
4,10
3,80
3,40

4,10
4,70

Per fles
15,90
15,90
15,90
15,90
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