Den Afhaalpost
(meeneemgerechten)
van Brasserie ’t Posthuys
Theo de Beckerstraat 32-34
telefoon: 0477.97 41 20

maandag – donderdag – vrijdag – zaterdag van 9.00 tot 17.00
zondag van 11.00 tot 17.30 uur
Ten minste 1 dag op voorhand te bestellen.
Voor donderdag ten laatste bestellen op maandag.
Onze Huisbereide meeneemgerechten van ’t Posthuys zijn speciaal verpakt en hebben
een langere houdbaarheidsdatum. Daardoor kan men voor meerdere dagen eten
meenemen indien gewenst.

Om thuis op te warmen!!
Prijs ongeveer per portie
Videe

15.50 kg

Stoofvlees

15.80€ kg

6.99€

Lasagne

11.50€ kg

7.00€

Spaghetti bolognaise

11.00€ kg

KLEIN 5.20/ 7.80€

Macaroni kaas/hesp

10.20€ kg

4.90€

Balletjes met krieken

12.99€ kg

7.50€

Balletjes met tomatensaus 11.50€ kg

6.50€

Vogelnestje in tomatensaus 12.99€ kg

8.50€

Konijn met pruimen

(videe koekje 0.80€)

6.50€

18.50€ kg

12.00€

Zalmfilet met saus naar keuze

24.95€ kg

9.99€

Vispan met saus naar keuze

22.95€ kg

10.99€

Kabeljauw met saus naar keuze 26.99€ kg
Scharrolletjes met saus naar keuze 18.90€ kg
Vissauzen: groentensaus, preiroom, schotse saus, kreeftensaus
Kipfilet met saus

19.50€ kg

8.90€

Varkenshaasje met saus 20.50€ kg

8.90€

Vleessauzen: huisbereide vleessaus, champignonroom, peperroom,
provençaalse saus, blackwell saus, dragon,

6 scampi’s met groentensaus

12.00€

6 scampi’s met schotse saus

12.00€

6 scampi’s met currysaus

12.00€

Ook te krijgen met 9 scampi’s

18.00€

Linguine of spaghetti met 6 scampi’s met groentensaus

14.00€

Linguine of spaghetti met 6 scampi’s met schotse saus

14.00€

Linguine of spaghetti met 6 scampi’s met currysaus

14.00€

Ook verkrijgbaar met 9 scampi’s

20.00€

Koude schotels met brood en saus
Koude schotel met ham

8.50€

Koude schotel met ham en asperges

9.50€

Koude schotel met tonijn natuur

9.50€

Koude schotel met tonijn natuur en perzik

10.50€

Koude schotel met huisbereide krabsla

9.50€

Koude schotel met américain

9.50€

Koude schotel met verse roze zalm

15.00€

Rauwkostschotel

6.00€

Salades met brood en saus
Salade met gerookte zalm

12.00€

Salade met tomaat en grijze garnalen

15.00€

Waldorfsalade met ham, kaas, appel en walnoten

10.00€

Tomatensoep of dagsoep
Puree

0.5L

2.50€

1L 5.00€

8.95€ kg

3.10€

Gebakken kriel aardappelen 8.20€ kg

1.70€

Diepvries kroketten per stuk

0.50€

Rijstpap te bestellen met 8 stuks

per stuk

2.80€

Tiramisu te bestellen met 8 stuks

per stuk

5.00€

Chocomousse

3.30€

Wijn en Cava : Casa Santiago merlot rood 0.75L

7.50€

Casa Santiago Chardonnay wit 0. 75L

7.50€

Le Bottle Le rose 0.75L

7.50€

Cava Eximius Brut wit of rosè 0.75L

12.00€

Onze ontbijtboxen zijn ook nog steeds verkrijgbaar!!!!
Alleen om af te halen in Aarschot (levering mits overleg en mogelijkheid)
Ontbijtbox voor 2 personen:
2 witte pistolets, 2 sandwiches, 4 grote keizerbroodjes,
2 croissants, 2 rozijnen koeken, 2 chocolade koeken met crème,
2 mini chocobroodjes,
kaas, ham, salami, smeerkaas, vleessla, amèricain, yoghurt,
boter, confituur, choco, luikse siroop, mini kellog’s, speculaasje, mignonette chocolade,
vers fruitsap
40€ voor 2 personen
20€ per bijkomende persoon mogelijk = extra halve hoeveelheid
1 persoon ook mogelijk aan 20€ aan halve hoeveelheid van 1persoon .

Kidsbox:

1 caprisun, 1 fristi, 1 kindersurprise eitje, 2 sandwiches, 1 mini chocobroodje,
2 chococups, boter, boterhamworstje, mini kellog’s, 1 petit Gervais
10€ per box
Extra’s te verkrijgen:
Omelet 2.00€ p.p.
Spek 2.00€ p.p.
Cava Eximius brut wit of rosè 0.75cl

12.00€ per fles

Bestellen van de gerechten kan via
www.posthuys.be op afhaalmenu klikken of debondt75@gmail.com
of 0477/97.41.20
deze boxen zijn niet te verkrijgen op speciale dagen bv sinterklaas, valentijn, pasen, kerst enz.

