Restaurant –
Taverne
De Klothoeve
Eerselseweg 1
2400 Mol-Postel
014/37 08 41
www.deklothoeve.be
info@deklothoeve.be
Groepsmenu’s vanaf
10 Personen
De Klothoeve staat garant voor al uw feestjes. Spring gerust
eens binnen. Alles
is bespreekbaar. Vraag ook naar onze seizoensgebonden
gerechten zoals
mosselen, het wild- en aspergeseizoen,… Wij danken U

Postelse Breugeltafel in De Klothoeve
(vanaf 15 personen)
Witte/zwarte pensen + appelmoes
Hespenspek + zuurkool of rode kool (seizoen)
Gehaktballetjes met kriekjes
Molse kipkap met mosterd
Postelse kazen
Ribbetjes + dipsausje
Postelbrood – klotbrood – petasie
Winterrijstpap met saffraan en bruine suiker
€ 20.95p.p.
Extra’s:
Erwtensoep/tomatensoep* (seizoen) € 3.00p.p.
Appelstrüdel * € 4.50p.p.
(*enkel voor volledige groep verkrijgbaar)

Reserveren kan telefonisch op het nummer: 014/37 08 41
Of via mail op: info@deklothoeve.be

Menu: Klothoeve koffietafel
Vooraf een mini vidé met zijn garnituur.
4 soorten brood (bruin-, wit-, rozijnen- en klotbrood)
Gerookte en gekookte ham
Postelkaas en confituur.
Onbeperkt koffie en/of thee
- € 14.50 –

Menu: ribbekes
Proef onze heerlijke huis gemarineerde spareribs
geserveerd met rauwkost en frietjes.
A volonté, zoveel eten als met lust.
- € 17.50 –

Menu: old times
Keuze uit tomatensoep met balletjes of dag soep
geserveerd met een sneetje brood en boter
****
Huisgemaakt stoofvlees op Postelse wijze.
vergezeld van koude groentjes
en frietjes of brood.
Of Vidée (pasteitje) vergezeld van koude groentjes
en frietjes of brood.
****
Vanille ijs met warme kersen
- € 18.50 -

Menu: la boucheé rapide
Tomatensoep of dagsoep
****
Verse malse schnitzel geserveerd
met warme seizoen groentjes
frietjes en kroketjes.
****
Coupe brésilienne
- € 22.00 -

Menu: wok
dagsoep
****
Spirelli met wok groenten en kip
licht pikant
Of
Pasta met kip en scampi
geserveerd met curry en spinazie
****
Duo van ijs
- € 22.50 -

Menu: van de chef
Postelse kaaskroket of zalmcocktail geserveerd met toast
****
Verse kabeljauwfilet in een preisausje geserveerd met heerlijk
knapperige
seizoen groenten, frietjes en kroketjes.
Of heerlijk varkenshaasje begeleid door roerbakgroentjes uit
onze wok
keuze uit 3 sauzen (peper, champignon of stroganoff)
frietjes en kroketjes.
****
Coupe vanille
- € 34.40 -

