
Feestje? 
€ 35,- p.p. (all-in)

•  Koffie met een soesje,  
petit four of gebak 

• 41/2 uur onbeperkt drinken 
(binnenlands gedestilleerd, 
bier, wijn en frisdrank)

•  Compleet buffet voorzien van 
koude/warme componenten: 
- Vleesschotels 
- Visschotels 
- Salades 
- Groentes

Mocht u het hele feest 
compleet maken met een luxe 
dessertbuffet zijn de kosten 
€ 39,50 p.p.

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

Komt u voor een familiediner 
dan kost dit € 35,- p.p. inclusief 
het dessertbuffet.

Cateringservice
•	 	Schaal	met	diverse	hapjes	bestaande	uit
	 10	soorten		 € 36,50	
•	 Buffet	royaal		 € 13,50	p.p.
•	 Buffet	speciaal	de	luxe		 € 16,50	p.p.
•	 Cateringen	inclusief	drank		 v.a.	€ 19,00	p.p.
•	 Barbecues		 v.a.	€9,50	p.p.

Alle	buffetten	die	wij	serveren	zijn	incl.	borden,	
bestek,	servetten,	bezorgen	en	afwassen!		

Vraag	hierover	telefonisch	informatie	of	neem	een	
kijkje	op	onze	website;	www.bistrodepostkoets.nl	
	
Hier	krijgt	u	een	passende	uitleg.	Dit	geldt	ook	voor	
buffetten	inclusief	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, dit uiteraard in overleg. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze medewerkers en voor inlichtingen kunt u 
terrecht 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:

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

AFHAAL MENUKAART

feesten • partijen • catering • barbecue

Weekaanbieding
MA Sjaslick spies € 10,-
DI   Vis mix  € 15,-
WO Spareribs € 10,-
DO Schnitzel € 10,-
VR  Gegrilde biefstukjes € 15,-
ZA  Sat van de varkenshaas € 8,50
ZO  Chateau briand  € 15,-

Specialiteiten
43. Chateau briand    €18,50
 Een mooi stuk ossenhaas getrancheerd met rode wijnsaus
44. Gegrilde biefstukjes       €18,50

Drie gegrilde biefstukjes geserveerd met pepersaus.
45. Beefburger XXL      €8,75

Black angus burger geserveerd mt geglaceerde ui, sla, ei, friet en mayonaise

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

Kindermenu
Cars menu       €5,75
Kipfilet, friet, rauwkost en appelmoes
Dora menu       €5,25
Frikandellen, friet, rauwkost en appelmoes
Donald Duck menu       €5,50
Kroket, friet, rauwkost en appelmoes
Bert en Ernie menu       €8,50
Biefstukje van de grill met knoflooksaus



Extra's
18. Portie friet    €3,00
19. Portie aardappelen     €2,75
20. Portie rijst        €2,75 
21. Huisgemaakte kruidenboter     €1,50
22. Huisgemaakte knoflooksaus     €1,50
23. Warme sauzen naar keuze;      €1,25

Champignon roomsaus, pepersaus, paprikasaus, rode wijnsaus, stroganoffsaus, 
zigeunersaus en satésaus

24. Warme groenten      €1,75
Deze zijn wisselend per seizoen

Hoofdgerechten vlees en grill
25. Spies de Postkoets    €17,50

4 soorten vlees (kip, varken, ossenhaas en kalkoen) geserveerd met gegrilde tomaat, 
spek, kruidenboter en stroganoffsaus

26. Sjaslick spies     €15,00
Een spies van kip geserveerd met champignons, paprika, ui en zigeunersaus

27. Spies Hawa     €14,50
Spies van kipfilet, ananas, paprika en ui

28. Spies onwies     €25,00
Twee spiesen van ossenhaas (circa 1 kg) met saus naar keuze

29. Entrecote (300 gr.)     €17,50
Geserveerd met kruidenboten

30. Rib Eye (300 gr.)     €17,95
Lendenbiefstuk van de schotse Hooglander met kruidenboter

31. Varkenhaasoester     €15,00
Varkenshaasoester geserveerd met champignonroomsaus

32. Spareribs     €13,50
Spareribs geserveerd me barbecuesaus

33. Schnitzel cordonblue     €14,50
34. Schnitzel     €12,75

Schnitzel geserveerd met paprikasaus
35. Sat van varkenshaas     €10,50

Saté van varkenshaas geserveerd met een saus naar keuze
36. Sat van ossenhaas     €11,50

Sat van ossenhaas geserveerd met een saus naar keuze
37. Sat van kipfilet     €10,50

Sat van kipfilet geserveerd met een saus naar keuze
38. Combinatie van land en zee     €16,50

Een combinatie van biefstuk, varkensoester, zeebaarsfilet en tongrolletjes  
geserveerd met een paprikasaus

Hoofdgerechten vis
39. Zalmfilet gebakken met bearnaisesaus    €19,50
40. Tongrolletjes       €16,50

Tongrolletjes geserveerd met garnalen en kreeftensaus
41. Zeebaarsfilet met een tomatendragonsaus    €16,50
42. Vis mix      €19,50

Een vis mix van zeebaarsfilet, zalmfilet en tongrolletjes geserveerd met dillesaus

Voorgerechten koud en warm
1. Carpaccio salade           €9,50

Bonbon van carpaccio gevuld met een Italiaanse salade van rucola en  
pijnboompitten zongedroogde tomaatjes en mosterddressing

2. De groenteschijf van 5           €10,50
Poke bowl, een gezonde salade van diverse groentes met de keuze uit zalm, rund  
of kip met bos ui, courgette, komkommer en tomaat, selderij, wortel en rijst

3. Garnalen salade     €8,50
Salade van reuze garnalen met koude aangemaakte spaghetti, pesto,  
truffeltapenade en rucola 

4. Salade van calamaris     €8,50
Salade van reuze  Calamarisringen met koude aangemaakte spaghetti, pesto, 
truffeltapenade en rucola 

5. Gevulde wrap (te bestellen tot 19.00 ivm drukte)    €6,50
Wrap geglaceerd met sambal, gevuld met gerookte zalm en  
honingmosterddressing of gemarineerde kipreepjes met een oosterse saus 

6. Champignons de Dordogne     €7,50
Gefrituurde champignons in bierbeslag

7. Reuze garnalen     €9,25
Gebakken reuze garnalen in kruidenboter met een groentemelange

8. Gebakken mosselen of slakken     €9,25
Gebakken mosselen of slakken in kruidenboter met een groentemelange

9. Vis mix (150 gr.)     €5,75
Een vis mix van huis gerookte zalm, palingfilet, calamares en gemarineerde  
knoflook garnalen geserveerd met een dressing van knoflook en crème fraîche 

Fingerfood
10. Chickenwings           €4,75 of €8,50

Een portie chickenwings gemarineerd naar keuze; sweet of spicy
Keuze uit 6 of 12 stuks

11. Spareribs           €9,50
Een portie warm gegaarde spareribs van 500 gram

12. Stokbrood           €3,25
Een portie stokbrood met knoflooksaus en kruidenboter

13. Vers fruit (300 gr.)           €6,50
Een bowl van vers fruit met meloen, ananas, aardbeien, druiven, kiwi blokjes en appel

Soepen
14. Uiensoep       €5,25
15. Goulashsoep          €4,25
16. Runderbouillon         €4,25

Gevuld met rundvlees en groentes
17. Tomatensoep      €4,25

Gevuld met rundvlees en reepjes tomaat


