
 
 

 
 
 

Menu van de chef 
 

Soep van de dag 
 

**** 
Biefstuk met 3 sauzen, frietjes en kroketjes 

(sauzen en warme groenten op tafel) 
 

Of 
 

Gebakken zalmfilet met tuinkruidensaus, frietjes en kroketjes 
(warme groenten op tafel) 

 

**** 
Dame blanche 

 
- € 27,30   - 

 
 

      Postelse Breugeltafel in De Klothoeve    
(vanaf 15 personen) 

 
Witte/zwarte pensen + appelmoes 

Spek + zuurkool of rode kool (seizoen) 
Gehaktballetjes met kriekjes 
Molse kipkap met mosterd 

Postelse kazen 
Ribbetjes + dipsausje 
Postelbrood – petasie 

Rijstpap met saffraan en bruine suiker 
 

- € 22,50   - 
 
 

 
 

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. 

Liever iets anders? Een voorstel op maat? 
Spring gerust eens binnen, bel of mail ons 

Alles is bespreekbaar 
 

Allergeen? Vegetarisch? … 
Laat het ons op voorhand weten, dan passen wij ons menu aan  

of zorgen voor een alternatief. 
 

Wijze raad van onze chefkok: 
Weinig tijd? Beperk uw keuze of geef deze op voorhand al door. 

 
 

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

 
 



 
 

Menu: Klothoeve koffietafel 
 

Vooraf soep van de dag 
3 soorten Postel brood (bruin-, wit- en rozijnenbrood) 

Gerookte en gekookte ham 
Postelkaas, mosterd en confituur 

Onbeperkt koffie en/of thee 
 

- € 16,50    - 
 

 
Menu: Kempische nostalgie 

 
Frikadellen met kriekjes 
Pensen met appelmoes 

Postel brood 
 

Alles word midden op tafel gezet 
Bedien uzelf rechtstreeks uit de pan 

zoals vroeger bij elke Kempische dorpskermis  
 

- € 15,50    - 
 
 

Menu: Kinderfeestmenu 
 

Kaaskroketje of dagsoep 
 

**** 
Kinderspaghetti  

 

**** 
Kinderijsje  

 
- € 14,40    - 

 
 

 

 
 

Menu: ribbekes 
 

Proef onze heerlijke hoeveribben  
geserveerd met rauwkost en frietjes 

A volonté, zoveel eten als je lust 
 

- € 19,00    - 
 

 
Menu: Molse specialiteiten 

 
Postels kaaskroketje 

 

**** 
Molse Zander: 

Snoekbaarsfilet op Postelse wijze 
Geserveerd met puree en gebakken aardappeltjes 

 

**** 
Huisbereide rijstpap met bruine suiker 

 
- € 29,90   - 

 
 

Menu: Italiano 
 

Italiaanse minestrone soep met krokant gebakken spekjes 
 

**** 
Pasta all’arrabiata  

(spek, champignons, ui en pikante tomatensaus) 
 

Of 
 

Pasta met fijne groentjes en zalmsnippers  
 

**** 
Dame blanche 

 
- € 24,80    - 

 


