WARME DRANKEN
Koffie
Koffie déca
Koffie kannetje per persoon
Koffie kannetje déca per persoon
Koffie mokka kleine sterke koffie
Koffie Posthuys met mokkaslagroom
Koffie Posthuys déca met mokkaslagroom
Latte macchiato
Latte macchiato déca
Italiaanse cappucino met opgestoomde melk
Italiaanse cappucino déca met melk
Belgische cappucino met slagroom
Belgische cappucino déca met slagroom
Koffie met zoetigheden ijs met advocaat, zeevrucht, javanais
Warme cecemel echte cecemel
Chocochino echte cecemel met slagroom
Warme melk
Thee melk / citroen / natuur
Thee munt / groen / kamille / linde / earl grey
Thee tropical
Thee bosvruchten
Thee rozebottel
Thee rozebottel - framboos
Thee groen - rozenblaadjes
Thee Posthuys earl grey, speculaassirroop,steranijs,kaneelstok, appelsien
Glühwein
SOYA DRANKEN
Potje soya melk natuur bij koffie
Soya natuur melk
Soya choco koud
Soya choco warm

2.60€
2.60€
5.10€
5.10€
2.60€
3.60€
3.60€
3.40€
3.40€
3.40€
3.40€
3.40€
3.40€
7.50€
3.40€
4.10€
2.70€
2.60€
2.80€
2.80€
2.80€
2.80€
2.80€
2.80€
3.50€
5.20€
0.50€
2.50€
2.50€
3.50€

Verse thee

3.50€

Wonderland : Vergeet rozenbottel! Deze thee brengt je naar de
wondere wereld van de rode vruchten: druiven, braambes, zwarte bes,
bosbes, sleedoorn, rode biet, hibiscus en rozenbottel 5 à 7 min.
(mag blijven inzitten)

Ginger & Love: Van binnenuit verwarmend met een vleugje
frisheid. Een combinatie van Premium rooibos, gember, citroengras,
citroenschillen. 5 à 7 min (mag blijven inzitten)
Jess Detox: Een aparte combinatie van Chinese Sencha,
Argentijnse Maté, citroengras, brandnetel, witte thee Bai Mu Tan,
citroenschil, gember, en Japanse Matcha. Rijk aan antioxidanten,
fris en voor een heerlijke boost. (Max 2 à 5 min. anders bitter!)
Chillax : Een heerlijke combinatie van kruiden die je tot rust
brengen of waarbij je optimaal geniet: KANEEL, pepermunt,
zoethout, citroenschil, gember, lindebloesem, kamille, paardebloem
en ginsengwortel. Sit back & chillax! 5 à 7 min.
(mag blijven inzitten)

Premium Earl Grey: Een topper onder de klassiekers:
Een mélange van zwarte thee, bergamot en korenbloemetjes.
(Max 3 min. anders bitter!)

KOFFIESPECIALITEITEN
Latte Caramello
Latte macchiato met karamelsiroop
Latte Speculatte
Latte macchiato met speculaassiroop
Latte chocolate cookies
Latte macchiato met cookiessiroop
Latte nutty
Latte macchiato met hazelnootsiroop
Latte macarons
Latte macchiato met macaronssiroop
Irish coffee
jameson whisky, koffie, slagroom
French coffee
cognac, koffie, slagroom
Italian coffee
amaretto, koffie, slagroom
Café Normand
calvados, koffie, slagroom
Café Parisien
grand marnier, koffie , slagroom
Hasseltse coffee
jenever, koffie, slagroom
Advokatenkoffie
advokaat, koffie, slagroom
Bailey’s coffee
CECEMEL SPECIALS
Rhumba Caliente rhum, warme choco, slagroom
Amour Intense cointreau, warme choco, slagroom
Irish Kisses bailey’s, warme choco, slagroom
Passione Italiano amaretto, warme choco, slagroom

4.50€
4.50€
4.50€
4.50€
4.50€
8.70€
8.20€
8.20€
8.70€
8.70€
8.20€
8.20€
8.20€

7.70€
7.70€
7.70€
7.70€

GEESTRIJKE DRANKEN
Amaretto disaronno
Advocaat
Bailey’s
Calvados
Cognac bisquit
Cointreau
Grand marnier
Jonge jenever Bols

5.50€
5.50€
5.50€
5.90€
5.90€
5.90€
5.70€
4.70€

Verschillende
ontbijtmogelijkheden
verkrijgbaar op de weekdagen
en zaterdag
o

Op zondag serveren wij
Ontbijt aan tafel
mits reservatie
zolang we niet met buffetformule mogen werken

BIEREN OP FLES
Stella
Jupiler N.a.
Hoegaarden
Hoegaarden Rosée
Palm
Kriek Lindemans
Leffe blond - bruin
Duvel
Omer
Orval
La Chouffe (blond) Mc Chouffe (bruin)
La chouffe cherry
Westmalle tripel
Westmalle trappist
FRISDRANKEN
Chaudfontaine plat of bruis
Chaudfontaine plat of bruis 0,5 l
Chaudfontaine plat of bruis 1 l
Coca cola - light - zéro
Fanta - sprite
Ice - tea blikje 33cl
Ice – tea green blikje 33cl
Ice – tea peach blikje 33cl
Gini
Schweppes tonic
Schweppes agrum
Appletiser
Perrier

2.60€
2.60€
2.70€
2.80€
2.70€
2.80€
3.60€
4.10€
4.10€
4.50€
4.00€
4.00€
4.20€
4.00€

2.50€
5.00€
9.00€
2.60€
2.60€
3.30€
3.40€
3.40€
2.90€
2.90€
2.90€
3.40€
2.80€

Tonissteiner appelsien
Tonissteiner citroen
Tonissteiner vruchtenkorf
Tonissteiner Naranja bloedsinaasappel
Tonissteiner pink fit framboos-roze pompel
Tonisteiner exotique

MELK
Fristi
Koude cecemel
MILKSHAKES
Vanille
Mokka
Banaan

2.90€
2.90€
3.00€
3.00€
3.00€
3.00€

2.30€
2.30€
5.90€
6.90€
6.90€

FRUITSAPPEN
Minute maid ace
Minute maid appelsap
Minute maid appelsiensap
Minute maid appel – kers
Looza pompelmoes
Vers appelsien
Vers Citroen
Lemon squash vers appelsien en vers citroen

2.70€
2.70€
2.70€
2.70€
2.70€
6.00€
6.00€
6.00€

DORSTLESSERS
Eskimo fruitsap - tonic
Pomton pompelmoes – tonic

5.50€
5.50€

WIJN
Wit:

Casa Santiago Chardonnay (Chili)

Strogele kleur met gouden accenten. Intense neus van peer, ananas en acaciabloemen.
In de mond frisse smaken van heerlijk exotisch fruit. Heerlijk bij kip en kalkoen.

Rode: Casa Santiago Merlot (Chili)
Heldere robijnrode kleur, intense neus van zwarte bessen. In de mond vooral aroma’s
Van kersen en pruimen. Soepele tannines en een evenwichtige afdronk.
Gaat lekker met pasta’s.

Glas
¼ liter
Rosé:

4.40€
7.60€

½ liter
Fles 75 cl

13.90€
18.90€

Le Bottle Le Rosé Grenache (Frankrijk)

Delicate aroma’s van rood fruit, aardbei en kers.
Aangenaam, soepel, fris en Licht van kleur.

Glas
¼ liter

4.60€
7.90€

½ liter
14.20€
Fles 75 cl 19.90€

Zoete witte wijn: Mademoiselle Juliette
Mooie heldere, gouden kleur. Impressies van ananas, rijpe peer, gele perzik en een
Vleugje abrikoos bespelen de zintuigen en verlenen de wijn zijn sterk exotisch karakter.

Glas
¼ liter

4.70€
8.40€

½ liter 15.50€
Fles
22.50€

CAVA
Wit: Querena Brut 90% Macabeo 10% Chardonnay
Rosé: Querena Brut 100% Garnacha
Glas
Fles

5.80€
26.50€

ONZE WIJNEN EN CAVA’S ZIJN VERKRIJGBAAR
OM MEE TE NEMEN (tegen meeneemprijzen)
OM THUIS VERDER TE GENIETEN VAN EEN LEKKER GLAASJE

APERITIEVEN
Martini wit - rood
Porto wit – rood
Campari puur
Campari orange
Pisang orange
Passoa orange
Kirr
Kirr Royal
Pineau des charentes
Sherry dry
Aperol Spritz
Gin Gordon’s fever tree premium indian
Gin Gordon’s Pink fever tree aromatic
Gin Bombay Sapphire fever t. premium indian
Whisky cola ( J&B)
Ricard
Pernod
Glas cava wit Eximius Brutt
Glas cava rosé Eximius Brutt

5.50€
5.50€
5.50€
7.30€
7.30€
7.30€
5.70€
7.20€
5.60€
5.60€
7.50€
8.90€
10.90€
10.90€
8.50€
7.20€
7.20€
5.80€
5.80€

ALCOHOL VRIJ
Cava wit Henkell 20 cl
Vintense ice Hugo 20 cl munt / limoen
Vintense ice Bellini 20 cl perzik
Pisang orange funny 0% alcohol
Gin Copper Head elderflower tonic

5.90€
5.90€
5.90€
5.90€
9.50€

BORRELHAPJES
Portie kaas
Portie bitterballen
Portie kaasballetjes
Portie garnaalballetjes
Portie loempia’s
Portie calamares
Portie warm gemengd klein
Portie warm gemengd groot

3 van elk
4 van elk

5.90€
6 st
12 st
5.00€
9.20€
6.10€
10.70€
7.20€ 12.90€
6.20€ 10.60€
6.10€
10.50€
(15st)
13.90€
(20st)
17.90€

NIEUWE
ONTBIJTFORMULES
Alle dagen verkrijgbaar behalve op zondag!
*Goede morgen ontbijt: pistolets en sandwiches tot 11 u of op =op
1 pistolet of sandwich met boterhamsalade

2.50€

Keuze uit: vleessla, américain, kip curry,
Huisbereide krabsla

*Goede morgen ontbijt met koffie of thee citroen / melk en …
- 1 pistolet / sandwich met ham of kaas
- 2 pistolets / sandwiches met ham of kaas

4.80€
6.10€

Bij andere dranken wordt het verschil bijgerekend

*Ontbijt klein:

9.00€

Koffie- thee of choco, fruitsap, brood, toast,
ham, kaas, jam, choco

*Ontbijt groot:

14.90€

Koffie- thee of choco, fruitsap, brood, toast,
ham, kaas, jam, choco, spek en eieren, yoghurt
KLEIN OF GROOT ONTBIJT:
pistolets of sandwiches 2st ipv brood

1.20€

*Kleine kapoenenontbijt: ( tot 10 jaar)
8.00€
Fruitsapje, fristi of chocomelk
1 spiegeleitje met boterhamsoldaatjes, 1 sandwich met choco,
1 mini pannenkoekje

Speciale ontbijten alle dagen mogelijk behalve zondag
mits reservatie en anders een
wachttijd van minimum 35 minuten
*Luxe ontbijt:
17.50€
Glaasje cava of vers fruitsap, kannetje koffie-thee of choco,
3 keizerbroodjes, 2 mini koffiekoekjes, bruine boterham,
ham, kaas, jam, choco, spek en eitjes en potje yoghurt
* ’t Posthuys ontbijt:

21.00€

Glaasje cava, vers fruitsap, kannetje koffie-thee of choco,
2 pistolets, 1 sandwich, brood, toast, 1 mini chocoladebroodje
ham, kaas, vleessla, krabsla, américain, jam, choco,
spek en eieren, vers fruit, yoghurt
*Royal ontbijt :

22.00€

Glaasje cava, vers fruitsap, kannetje koffie-thee of choco,
2 pistolets, 1 sandwich, brood, 1 mini chocoladebroodje,
ham, kaas, vleessla, krabsla, américain, jam, choco,
toast met zalm en roerei, vers fruit, yoghurt
Glutenvrij ontbijt is mogelijk mits supplement en alleen mits
reservatie van minstens 4 dagen op voorhand!
Extra brood 1 witte 1 bruine en 2 botercups
Extra een half stokbrood en 1 botercup
Extra 1 stokbrood en 2 botercups
Extra potje fruit yoghurt Danone
Extra confituur of choco

0.50€
0.60€
1.10€
1.10€
0.40€

STOKBROOD wit

Club

kaas,ham,sla,tomaat,ei,komkommer,wortel,mayo

7.90€

Ham*

5.90€

Kaas*

5.90€

Americain* met of zonder ajuin

7.50€

Martino*

met of zonder ajuin

7.90€

Krabsla*

huisbereid

7.5€

Vleessla*

7.50€

Kip curry*

7.50€

Gezond sla,komkommer,ei,tomaat,wortel,mayo

6.90€

Gerookte zalm en philadelphia kaas en ajuin*

7.90€

*Als club 1.00€ extra voor deze broodjes

OMELETTEN

Niet verkrijgbaar tussen 11.30 - 14.00 u

Spiegeleieren

7.90€

Omelet natuur

8.90€

Omelet kaas of hesp

9.90€

Omelet kaas en hesp

10.90€

Omelet champignons

10.90€

Omelet spek

10.90€

SNACKS
Tomatensoep met balletjes

5.50€

Dagsoep

5.50€

Uitsmijter ham of kaas

9.20€

Uitsmijter ham en kaas

10.20€

Balletjes met krieken en brood

11.90€

Balletjes met tomatensaus en brood

14.90€

Koninginnenhapje met brood

15.60€

Kaaskroketten

2 stuks

13.50€

Garnaalkroketten

2 stuks

16.50€

Gemengde kroketten 1 van elk

15.50€

Vol au vent kroketten

15.50€

2stuks

Tomaat mozarella kroketten (Vegetarisch) 2 stuks 15.50€
Zalmkroket van gerookte zalm en dille 2 stuks

16.50€

Extra’s:
1 kaaskroket

3.30€

1 vol au vent of 1 tom-moz extra

4.20€

1 garnaalkroket of 1 zalm-dille

extra

5.00€

Supplement frieten of kroketten

2.30€

Mayonaise, coctail, ketchup of pickels

1.00€

Potje mosterd

0.30€

CROQUES = ontkorst croques brood

enkel / dubbel

Croque monsieur ham- kaas

10.90 /14.90€

Croque madame alleen kaas/ geen ei

10.50 /14.50€

Croque cheval met ham, kaas, spiegelei

12.20 / 16.20€

Croque hawai met ham, kaas en ananas

12.20/ 16.20€

Croque bolognaise spaghettisaus

12.80/ 16.80€

Croque Posthuys woudham, geitenkaas,tomaat 12.50/16.50€
Croque tomaat en mozarella en hesp

11.70 / 15.70€

Croque vidée

13.90/ 17.90€

Croque champignonroom

14.5/ 18.50€

Croque gebakken champignons

13.90/ 17.90€

TOASTEN
Toast champignon gebakken champignons

10.90€

Toast champignon met lookboter

11.90€

Toast champignonroom

13.50€

Toast vidée

12.90€

Toast hawaiienne ananas, ham ,kaas

10.90€

Toast melba perzik, ham, kaas

10.90€

Toast krabsla

10.90€

met huisbereide krabsalade

Toast cannibale américain préparé

10.90€

KOUDE SCHOTELS (meerdere groenten soorten)
geserveerd met brood en saus
Koude schotel met ham

15.50€

Koude schotel met ham en asperges

15.90€

Koude schotel met huisbereide krabsalade

15.90€

Koude schotel met tonijn cocktailsaus

16.5€

Koude schotel met tonijn en perzik cocktailsaus

17.50€

Koude schotel met américain préparé

15.90€

Rauwkostschotel alleen groenten

14.40€

SALADES geserveerd met brood en saus
Salade met geitenkaas en spek, appeltjes honing

19.90€

Waldorfsalade ham, kaas ,appel, walnoten

16.90€

Salade met spek en appeltjes

17.90€

Salade met gerookte zalm

19.90€

Salade met tomaat garnaal

23.50€

Extra’s
Supplement frieten of kroketten

2.30€

perzik

1.30€

SCAMPI’S geserveerd met brood
Scampi‘s (6) met lookboter

17.50€

Scampi’s (6) met schotse saus

17.50€

Scampi’s (6) met currysaus

17.50€

Scampi’s (6) met fijne groentensaus

17.50€

Scampi’s (9) met lookboter

21.90€

Scampi’s (9) met schotse saus

21.90€

Scampi’s (9) met currysaus

21.90€

Scampi’s (9) met fijne groentensaus

21.90€

Supplement frieten of kroketten
PASTA’S

2.30€

geserveerd met brood

Spaghetti bolognaise zonder kaas 11.90€ met kaas 13.90€
Spaghetti bolognaise gegratineerd

14.90€

Spaghetti Posthuys schotse saus, gerookte zalm

17.50€

Macaroni met ham en kaas

14.00€

Lasagne bolognaise huisbereid

15.90€

Vegetarische spaghetti huisbereid

15.50€

Linguine met scampi (6) en schotse saus

19.50€

Linguine met scampi (6) en currysaus

19.50€

Linguine met scampi (6) en groentensaus

19.50€

Linguine met scampi (9) en schotse saus

23.90€

Linguine met scampi (9) en currysaus

23.90€

Linguine met scampi (9) en groentensaus

23.90€

VOORGERECHTEN met brood geserveerd
Dagsoep klein
4.50€
Dagsoep
5.50€
Kaaskroket 1stuk of 2 stuks
8.90 / 13.50€
Vol au vent kroket 1 stuk of 2 stuks
9.50 / 15.50€
Tomaat mozarella kroket 1 stuk of 2 stuks 9.50 / 15.50€
Zalm – dille kroket 1 stuk of 2 stuks
10.50 / 16.50€
Garnaalkroket 1 stuk of 2 stuks
10.50 / 16.50€
Duo kroket van elk 1
15.50€
Grijze garnalen cocktail
14.50€
Scampi’s (5) met lookboter
15.40€
Scampi’s (5) met schotse saus
15.40€
Scampi’s (5) met currysaus
15.40€
Scampi’s (5) met fijne groentensaus
15.40€
WARME GERECHTEN*
Balletjes met tomatensaus
Vogelnestje met tomatensaus
Koninginnenhapje
Stoofvlees
Gegratineerd witloof met kaassaus (20/10-31/3)

17.20€
17.90€
18.20€
19.20€
16.90€

EXTRA’S
Warme groenten

3.50€

Koud slaatje

2.20€

Gebakken witloof ( 20 okt tot 31 maart)

3.90€

Gebakken champignons

3.90€

Extra saus portie
Supplement extra frietjes bij hoofdschotel

2.90€
1.00€

VLEESGERECHTEN met aardappelgerecht naar keuze*
Steak met saus naar keuze
Varkenshaasje met saus naar keuze
Entreçote ± 300 gr. met saus naar keuze
Kipfilet ( gaartijd ± 20’ )met saus naar keuze
Konijn op vlaamse wijze met pruimen
Spare- ribs met bbq saus

22.90€
22.90€
26.50€
19.80€
20.30€
23.90€

Huisbereide saus naar keuze inbegrepen in prijs:
° Peperroom

° huisbereide vleessaus

° Champignonroom

°gebakken champignons

° blackwel

° graanmosterd

° portosaus

° provençaalse saus

° roquefortsaus (kaas van schapenmelk) ° stiltonsaus (kaas van koemelk)

VISGERECHTEN met aardappelgerecht naar keuze*
Scharrolletjes met saus naar keuze
Zalmfilet met saus naar keuze
Zalmfilet met linguine en saus naar keuze
Vispannetje met puree en saus naar keuze

17.90€
23.50€
23.50€
24.90€

(zalm, kabeljauw, pangasiusrolletje, grijze garnalen =vaste combinatie)

Huisbereide saus naar keuze inbegrepen in prijs:
° fijne groentensaus

° preiroom

° schotse saus

° kreeftensaus met grijze garnaaltjes mits supplement

1.00€

*Keuze uit aardappelgerechten: frietjes, kroketjes, pasta, puree

VOOR ONZE KLEINTJES
Pannenkoek 1 stuk (bij drukte niet tussen 12. - -14 u)
Kinderijsje 1 bol naar keuze met discobolletjes
Kinderijsje 2 bollen naar keuze met discobolletjes
Kinderspaghetti
Kinderspaghetti met kaas
Kinderlasagne met brood
Omelet natuur met brood ( bij drukte niet tussen 12 – 14 u)
Spiegeleitjes met brood (bij drukte niet tussen 12 – 14 u)
Croque uit het vuistje zonder groenten
2 balletjes met krieken met brood
2 balletjes met tomatensaus en frietjes
Bordje frietjes met mayonaise en ketchup
1 curryworst met frietjes mayo en ketchup
2 curryworsten met frietjes
Koninginnenhapje met frietjes
Kinderstoofvlees met frietjes
Kipfilet + 180gr met warme appelmoes en kroketjes
Kipfilet +180gr met saus naar keuze

3.30 €
2.50 €
4.50 €
8.50 €
9.00 €
12.50 €
5.90 €
5.90 €
8.50 €
7.50 €
9.90 €
5.50 €
8.50 €
9.80 €
12.90 €
13.90 €
17.50€
17.50€

WARME APPELTAART
Warme appeltaart

6.50 €

Warme appeltaart met slagroom

7.50 €

Warme appeltaart met ijs

7.50 €

Warme appeltaart met ijs en slagroom

8.50 €

SNOEPERTJE
Huisbereide chocomousse

5.90 €

Bij drukke service kan de wachttijd oplopen of kunnen deze geweigerd
worden daar deze vers gebakken worden !!!
PANNENKOEKEN
Pannenkoek suiker

4.90

Pannenkoek siroop

4.90

Pannenkoek confituur

4.90

Pannenkoek pole – nord vanilleijs

7.90

Pannenkoek négrita vanilleijs, chocoladesaus

8.30

Pannenkoek négresco mokkaijs , chocoladesaus

8.50

Pannenkoek warme krieken

8.30

Pannenkoek noorse vanilleijs,warme krieken

9.20

Pannenkoek sibirienne vanilleijs, geflambeerd met calvados 9.30
Pannenkoek chiquita banaan op pannenkoek, chocoladesaus 8.00
Pannenkoek aardbeien (seizoen)

9.00

De volgende pannenkoeken zijn NIET te verkrijgen tussen 12.00 –14.00

Pannenkoek vers fruit

10.00

Pannenkoek vers fruit en advocaat

11.50

Pannenkoek appel

6.90

Pannenkoek appel flambé met calvados

8.90

Bij drukke service kan de wachttijd oplopen of kunnen deze geweigerd
worden daar deze vers gebakken worden !!!
VERSE WAFELS

van 12.00 tot 17.15 uur

Wafel suiker

4.90 €

Wafel slagroom

6.00 €

Wafel pole – nord vanilleijs

7.90 €

Wafel négrita vanilleijs , chocoladesaus

8.30 €

Wafel négresco mokkaijs , chocoladesaus

8.50 €

Wafel warme krieken

8.30 €

Wafel noorse vanilleijs, warme krieken

9.20 €

Wafel chiquita banaan, chocoladesaus

8.00 €

Wafel aardbeien (seizoen)

9.00 €

De volgende wafels zijn NIET te verkrijgen tussen 12.00 – 14.00
Wafel vers fruit
Wafel vers fruit en advocaat

10.00€
11.50€

EXTRA’s

Bol ijs

1.80€

Likeur extra (advocaat)

1.70€

Slagroom

1.20€

Mokkaslagroom

1.90€

IJSCOUPES

2 bollen/ 3bollen

Coupe vanille
vanille ijs
Coupe vanille suikervrij ijs
Coupe mokka mokka ijs

5.70 / 6.70€
5.90 / 6.90€
6.20 / 7.20€

Coupe straciatella

straciatella ijs

Coupe dame blanche

vanille , straciatella , chocoladesaus

8.50€

Coupe caramel

6.20 / 7.20€

vanille

ijs,

mokka

7.50 /
ijs,

caramelsau

6.80/7.80€ Coupe brésilienne

vanille ijs,mokka ijs, caramelsaus, nootjes

7.50/8.50€ Coupe café glacé

vanille ijs of mokka ijs, warme koffie,

slagroom

7.50€ Coupe café glacé met amaretto

koffie,slagroom

vanille of mokka,

9.50€

Coupe choco glacé vanille ijs, warme chocomelk,

9.00€

slagroom

Coupe advocaat vanille ijs, pistache, advocaat

9.40 /10.40€

Banane Royal vanille ,straciatella, banaan, chocoladesaus

8.90 /9.90€

Benevelde banaan vanille, pistache, banaan, advokaatsaus

10.40/11.40€

Coupe emanuelle vanille ,stracia,banaan,ban.advocaat,choc.saus 11.40/12.40
Coupe pêche vanille, mokka ijs, perzik, choc.saus

8.40/9.40€

Coupe hawai vanille ijs, ananas, aardbeiensaus

8.40/ 9.40€

Coupe warme krieken vanille ijs, warme krieken

8.90/9.90€

Coupe aardbeien

vanille, aardbeien, aardbeiensaus (seizoen)8.50€

Coupe ’t Posthuys vanille, pistache vers fruit
Slagroom

1.50€

/9.50€

10.50€/11.50€

mokkaslagroom 2.20€

