
LUNCH
BORREL

* Let op: per tafel wordt 1 rekening opgemaakt!
* Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel

Voor meer informatie of reserveringen:
hotel-deposthoorn.nl | info@hotel-deposthoorn.nl

               Volg ons op FB: www.facebook.com/Hotel.dePosthoorn

DIEPSWAL 21 | 9101LA | DOKKUM | 0519-293500



GEBAK 
Appelgebak        2,75
Vraag naar het assortiment van de dag    2,75

BROODJES (tot 17:00 uur)
Kies uit rustiek donkerbruin of wit brood, een tijgerbolletje
 of een speltbolletje
Gezond met beenham, kaas, ei, tomaat, komkommer en saus 6,75
Huisgemaakte tonijnsalade     6,75
Kipkerrie met ananas      6,75
Vitello tonato: kalfsvlees met tonijnsaus & kappertjes  8,75
Coppa di Akkrum met geitenkaas, honing en cranberry  8,25
Carpaccio met oude kaas, pesto en zongedroogde tomaatjes 9,25
Gravad lax met limoen-dille crème fraîche   9,50

TOSTI’S (tot 17:00 uur)
Tosti ham/kaas       3,75
Tosti ham/kaas/ananas     4,25
Tosti salami/kaas/rode ui     5,00

SOEPEN (tot 21:00 uur)
Romige mosterdsoep met Fryske droge worst   5,25
Zoet pikante tomatensoep met kip en prei   5,25
Oosterse kerriesoep met kokosmelk en citroengras  5,25

CLASSICS (tot 17:00 uur)
Uitsmijter ham/kaas met wit of bruin brood   7,75
Uitsmijter spek/kaas met wit of bruin brood   7,75
Twee Bourgondiër kroketten met wit of bruin brood  7,75
Bord frites met kroket of frikandel    5,00

SALADES (tot 17:00 uur)
geserveerd met rustiek brood en bieslook-knoflookboter
Salade met gegratineerde geitenkaas, honing, appel &
  dressing van framboos      17,50
Salade met gebakken biefstukreepjes, appel, sojasaus,
  sesamzaadjes & confijte gember    18,50
Salade met gravad lax, gamba’s & wakame   19,50

IJS
Classic dame blanche      7,25
Pink Pleasure frambozenijs met roze chocolade, merengue
  & aardbeien       9,25

SPECIALS (tot 17:00 uur)
Broodplankje:
  Brood van the Bread Company met bieslook-knoflookboter,
  tapenade & pesto      5,75
Geuzenburger:
  Burger van Fries Weidelam, spek, kaas, tomaat, augurk, sla 
  en frites met BBQ saus     12,50
Club Sandwich:
  Gegrilde kip, spek, ei, tomaat, sla, kerriemayonaise en frites 12,50
Broodje Buddha:
  Rustiek donkerbruin brood met in zoete sojasaus gebakken
  biefstukreepjes, sesamzaadjes en uien     9,75
Steak Sandwich:
  Sandwich met rib-eye, kaas, tomaat, komkommer, rucola
  & truffelmayonaise      14,50
12 Uurtje:
  Soep van de dag, broodje kroket en broodje zalm met 
  limoen-dille crème fraîche     10,75

Warme gerechten (tot 21:00 uur)
Geserveerd met rustieke frieten en salade
Kipsaté met atjar, gegrillde ananas & gefrituurde uitjes  17,50
Varkensschnitzel met gebakken champignons, spek en ui 18,50
Asian style pork ribs       19,50
Gebakken scholfilet met huisgemaakte remouladesaus 18,50
Biefstuk met gorgonzolasaus     19,50

SNACKS (tot 21:00 uur)
Nachos met kaas, tomatensalsa dip en crème fraîche  7,25
Hapjesplank met Friese droge worst, Coppa di Akkrum
  Riperkrite, jonge kaas en olijven (2 personen)                12,50
   
SNACKS (tot 23:00 uur)
Portie kaas, droge worst en olijven    5,50
Pittige nootjesmix      2,50
Portie Bourgondiër bitterballen (8 stuks) met mosterd  5,50
Portie tempura garnalen (6 stuks) met sojasaus  6,75
Portie gemengde snacks (8 stuks) met mayo en sweet chili 5,00
Portie mozzarella kroketjes (6 stuks) met pesto mayonaise 6,75


