
Cateringservice
• Schaal hapjes divers bestaande uit 10 soorten  -  € 35,- (60st.)

• Buffet royal zie onze site  -  € 12,50 p.p.
• Buffet speciaal de luxe  -  € 15,- p.p.
• Catering all in (incl. drank)  -  v.a. € 17,50 p.p.
• Barbecues  -  v.a. € 8,50 p.p.

Alle buffetten die wij serveren zijn incl. borden, bestek, servetten, 
bezorgen en afwassen! Vraag hierover telefonisch informatie en u krijgt 
een passende uitleg (ook voor buffetten incl. tenten, drank, etc.).

Voor uw verjaardag, feest of trouwerij kunt u ook bij Bistro “de Postkoets” 
terecht. Ons enthousiaste personeel ontvangt u graag in onze bistro voor 

een heerlijk diner of in onze zaal voor een fantastisch feest waarbij alles tot 
in de puntjes is geregeld. Voor 15 t/m 200 personen is bij ons (bijna) alles 

mogelijk, uiteraard in overleg. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze 
medewerkers. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Sjoerd Franke.

Bistro de Postkoets is 7 dagen in de week geopend. Vanaf 12:00 uur voor 
afspraken, besprekingen en lunch op afsraak.

Graag tot ziens bij Bistro de Postkoets
of kijk op:

www.bistrodepostkoets.nl

feesten – partijen – catering – barbecue



Feestje?
€ 35,- p.p. (all-in)

• Koffi e met een soesje, petit four of gebak 
• Gebruik kegelbanen en Oudhollandse spelen
• 41/2 uur onbeperkt drinken
• Compleet buffet voorzien van koude/warme:

 - Vleesschotels
 - Visschotels
 - Salades
 - Groentes

Mocht u het hele feest compleet maken met een luxe 
dessertbuffet zijn de kosten € 37,50 p.p.

Tevens kunt u recepties en vergaderingen houden u 
kunt hier prijzen in overleg maken vanaf € 17,50 p.p.

Blankenburg 4, 7481 DX  Haaksbergen   -   T 053-5728794
www.bistrodepostkoets.nl   -   info@bistrodepostkoets.nlwww.bistrodepostkoets.nl

AFHAAL MENUKAART

feesten – partijen – catering – barbecue



Weekaanbieding
MA -   Saté van varkenshaas met pindasaus  -    € 8,75
DI   -   Schnitzel van de fi let met saus naar keuze  - € 10,75 
WO -   Pangafi let met bearnaisesaus   - € 9,75
DO -   Spareribs met een pikante saus   - € 10,00
VR  -   10% korting op de afhaalmenu’s   -
ZA  -   Spies de Postkoets    - € 15,00
ZO -   Zalmlende met witte wijnsaus   - € 15,00

Koude voorgerechten
1. Ardennen ham met meloen           € 8,75

rauwe ham met meloen en ananas.
2. Hollandse Garnalencocktail           € 8,75

palet met gerookte paling en zalmfi let met een yoghurt-bieslookdressing.
3. Chef salade (vegetarisch mogelijk)     € 7,50

salade van rocula met slasoorten van het seizoen met zongedroogde tomaatjes, 
mozzarella en balsamico dressing. 

Soepen
4. Franse uiensoep       € 4,75
5. Tomaten-crème soep          € 4,25

met soepballetjes en een laagje room.
6. Champignonroomsoep      € 4,25
7. Groentensoep       € 4,25

met rundvlees en soepballetjes.

Warme voorgerechten
8. Mosselen gegratineerd in kruidenboter    € 6,75
9. Gebakken Slakken “Roquefort”     € 6,75

met roquefort overbakken slakken in kruidenboter.
10. Gebakken gamba’s        € 7,25 

gebakken in kruidenboter met diverse groenten gegratineerd met oude en jonge kaas.
11. Champignons “Dordogne” (vegetarisch)     € 7,25

in bierbeslag gebakken champignons met daarbij een romige knofl ooksaus.

Vis hoofdschotels
12. Zalmlende (het mooiste stukje zalm, zonder graat)    € 16,50

geserveerd met een bijpassende bearnaisesaus saus en een kruiden-citroenboter.
13. Pangasiusfi let       € 13,75

gebakken met garnalen en geserveerd met dillesaus.
14. Urker vis mix       € 15,75

gebakken vissoorten zoet- en zoutwatervissen met een heerlijke groene kruidensaus.
15. Portie sliptongetjes (3 st.)      € 16,50 

gebakken in roomboter.  
16. Gegrilde snoekbaarsfi let       € 15,75

met een botersaus en kappertjes.

Voor de kinderen serveren wij graag halve porties.



Vleesschotels van de grill
17. Spies “de Postkoets” (4 soorten vlees)    € 16,00

geserveerd met gegrilde tomaat, spek ,kruidenboter of pepersaus.
18. Spies “Brochette”       € 15,75

spies met ossenhaas, varkenshaas, spek, ui en  stroganoff saus.
19. Spies “Hawaï”       € 13,75

spies van kipfi let, ananas, paprika en ui en kerriesaus.
20. Spies “Onwies” (circa 1 kg.)      € 25,00

twee spiesen van ossenhaas met saus naar keuze.
21. Entrecote (300 gr.) met kruidenboter     € 16,50
22. Jumbo entrecote (400 gr.) met kruidenboter    € 20,50
23. Tournedos        € 19,75

royale biefstuk van de haas geserveerd met een pepersaus. 
24. T-bone steak (500 gr.) met kruidenboter    € 21,00
25. Rib-eye steak (300 gr.)       € 16,75

lendebiefstuk van de Schotse Hooglander met kruidenboter.
26. Varkenshaas met champignons-roomsaus    € 15,25
27. Spareribs met een rode scherpe tijm saus    € 13,25
28. Schnitzel met paprika saus       € 11,75
29. Schnitzel “Cordon Bleu” (ham/kaas)     € 13,50
30. Saté van varkenshaas met pindasaus    € 9,75
31. Saté van ossenhaas met pepersaus      € 11,75
32. Saté van kipfi let met champignons-roomsaus   € 9,75

Specialiteiten
33. Drie ossenhaasbiefstukjes  € 13,25

geserveerd met een romige pepersaus.
34. Varkenshaas oesters        € 11,50

geserveerd met een champignonroomsaus, gebakken champignons en spek.
35. Boeuf stroganoff       € 10,50

ossenhaaspuntjes geserveerd met champignons, spekjes, ui, paprika en rijst.
36. Tongfi lets        € 13,75

met Gebakken  garnalen en saffraan saus.

Wij serveren de bijgerechten (gebakken aardappels, stokbrood, knofl ooksaus 
en rauwkost) naar gezinsformaat, mits u anders aangeeft. 

Extra’s
Koude sauzen       € 0,85
vraag naar de mogelijkheiden.
Warme sauzen        € 1,25
worden gemaakt naar keuze. Vraag om de mogelijkheiden.
Friet        € 1,25


