A la carte
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Bistro

“de Postkoets”

Voorgerechten

Hoofdgerechten

(en Big Green Egg bereidingen)

(Een specialisme van gesorteerd Iers rundvlees met zorg bereid op de Big Green Egg)

Rundercarpaccio dungesneden ossenhaas / basilicumcrème,
pijnboompitten / Pecorino kaas en een dressing van honing
en mosterd
Tapas Plate Zalm / Black Tiger / kalfs / gefrituurde champignons /
taartje van gerookte hoenderfilets / rouleau carpaccio en
kerrie mayo / balsamico dressing
Huisgerookte graved lacks / baarsfilet en Black Tiger
Met mierikswortel / crème fraîche / wasabi / gerookte baarsfilet
Kalfshaas gerookt en licht geschroeid dungesneden kalfshaas /
tonijnmayonaise / mesclun-salade / olijfjes / garnalen
Sushi en sashimi en exclusive vissoorten sushi van zalm /
sashimitonijn / coquille / wakame / sojaperles / glaze van wasabi
(extra met kaviaar + € 5,50)

€ 11,50

€ 10,75
€ 11,50
€ 11,25
€ 11,75

Warm en koud gecombineerde
voorgerechten
King prawns aangeregen kingprawns (reuzegarnaal) / spaghetti /
gorgonzola / rucola
€ 13,50
Champignons zoals in de Dordogne krokant gebakken
champignons in een laagje van bierbeslag, geserveerd met een
pittige knoflooksaus
€ 8,75
Gegratineerde mosselen / slakken keuze uit mosselen - slakken /
fijngesneden champignons, prei, ui, gegratineerd in kruidenboter
€ 8,75
Buikspek met xo-saus spinazie / gembersiroop / langzaam
gegaard buikspek (uit de Green Egg) / knoflook / Xo-saus
€ 8.75
Geitenkaas warm / Caeser salade / Black Tiger zongedroogde
tomaatjes / pastasalade / rucola / balsamico / frambozengelei
€ 11,50
Pulled pork zoete puree / smoked BBQ-saus / gemengde salade
€ 8,75
Krokante kipfilet krokante boeren Hen filet / rucola / mesclun /
zoetzure Chili
€ 8,75

Soepen
Heldere bouillon met bospaddenstoelen en Madeira
€ 4,75
heldere bouillon / gegaard rundvlees / verse groenten / ossenstaartvlees
Mosterdroomsoep lichtzoete - zurige roomsoep / pikant /
uitgebakken spekjes / room
€ 5,50
Tomatenbasilicumsoep tomatensoep, lichtgerookte kipfilet /
zongedroogde tomaat
€ 5,50
Preiroomsoep met garnaaltjes gebonden romige soep /
julienne van prei / garnaaltjes
€ 5,50
Courgetteroomsoep
€ 5,50
Champignonroomsoep
€ 5,50

Tournedos van de haas (surf en turf) gegrilde Ierse biefstuk
van de haas / King prawns
Gegrilde entrecôte 250 gram geserveerd met kruidenboter.
Liever een groter stuk? Per 50 gram € 4,50 extra!
Gegrilde rib-eye 250 gram geserveerd met kruidenboter.
Liever een groter stuk? Per 50 gram € 4,50 extra!
Porter house steak 500 gram The King of the T-Bone,
geserveerd met kruidenboter
Gegrilde Bavette met brisket speciaal rundvlees / zacht /
gestoofd / gegrild / smoked BBQ saus
Gebraiseerde spareribs gegrild en gebraiseerde varkensvleesribben met een ketjap-chilimarinade en een scherpe tomatensaus

€ 29,50
€ 23,50
€ 23,50

Sweet , Big and Tasty
Spies Onwies 1 kg haasfilet in 2x geserveerd. In onze bistro
is er natuurlijk altijd één topper! 1000 gram ossenhaas met saus
naar keuze
€ 29,75
Tomahawk (gaaf en stoer voor 2 personen of alleen), fantastisch /
smaakvol / ribeye / Green Egg special / twee sauzen naar keuze
€ 55,00

Seniorengerechten
(Als u senior bent, of als u kleinere porties wilt (100 / 200 gr.) geeft u dit

€ 26,50

even aan (het kan!)

€ 22,50

Tongrolletjes met Black Tiger gebakken witvis voorzien
van een oestersaus en Black Tiger
Duo van zalm en biefstuk een voortreffelijke combinatie
van de zee en het land op één bord met een bijpassende
Hollandaise saus

€ 18,50

€ 18,50

€ 21,50

Grilled spiezen
Spies “De Postkoets” spies voorzien van vier soorten vlees /
paprika / ui / spek / geserveerd met stroganoffsaus
Spies van varkenshaasoesters met bacon zachtgegaard
bacon / champignons / champignonroomsaus
Spies kip Hawaï spies met kippendijfilet en rozemarijn / tijm /
geserveerd met ananas, paprika en madras-saus
Saté van ossenhaas medaillons van de haas / geregen op een
spies met een pepersaus

Heeft u een allergie?
€ 19,75
€ 17,50

Creatief en uitdagend!!

€ 18,50

De keukenbrigade maakt het mooi en speciaal

Het niet te kiezen menu!!

Visgerechten
Gebakken baarsfilet met pomodori tomaat op de huid
gebakken zeebaars / couscous / tomatenbasilicumsalsa
Gesmoorde zalmlende in roomboter gebakken / lichte,
verrassende rooksmaak / geserveerd met een kreeftensaus /
en een gegrilde reuzengarnaal aan spies
Sliptongetjes drie sliptongetjes / fijn gebakken in roomboter /
geserveerd met gebakken, vers fruit
Gebakken heilbotfilet met een saus van gepofte paprika en
zongedroogde tomaatjes

Wij hebben een aparte allergenenkaart waar tevens ook onze
vegetarische gerechten in staan.

€ 21,50

Het is een verrassingsmenu in een zeer luxe jasje.
U kunt kiezen uit:

€ 21,50

Vi s • Vl ees • Combi natie van vis en vle es

€ 22,50

Wilt u er een aspergegerecht bij?
Dat kan voor € 7,50!

€ 23,50

Gerechten voor 2 personen
(ook voor 1 persoon mogelijk)

Chateaubriand een dubbele biefstuk van de haas / gebakken en
afgeblust met rode wijn / geserveerd met groenten van paprika,
champignons en ui
Runderstoofpotje zacht gegaard rundvlees met bonen /
champignons / ui / paprika / puree
Boeuf stroganoff in een pannetje geserveerd / gebakken
ossenhaasstukjes / stroganoffsaus / pilav rijst

€ 18,50 pp
€ 16,50 pp
€ 17,50 pp

4-gangen € 26,50
5-gangen € 29,50
6-gangen € 32,50

