EASTER LUNCH 21 & 22 APRIL
#SEEYOU AT POST-PLAZA
Het is feest! Daarom ontvangen wij u graag met een heerlijke glas bubbels om te vieren dat het Pasen is.

LUNCHBUFFET

Eenmaal aan tafel serveren wij graag een paprika-tomaten soep met brood en gezouten
boerenroomboter. In ons Grand Café staan vervolgens op verschillende plekken de heerlijkste gerechten.
Zo kunt u zelf bepalen waar u zin in hebt en waar u misschien wel twee keer van opschept. Daar vindt u
onder andere wit- en donkerbrood van Desemenzo, warme kaiserbollen, chocoladebroodjes, croissants,
Fries suikerbrood en lekkere Paasbroden.
Met daarbij jonge- en oude kaas, riperkrite, gerookte kipfilet, runderrookvlees, kalfsrollade en natuurlijk
zoet beleg. Ook staan er diverse salades waaronder een aardappel, ei en een salade van jonge bladsla met
avocado klaar. Natuurlijk kan het ei niet vergeten worden en hebben we ook aan roereieren en gekookte
eieren gedacht.

LIVE COOKING

Op de grote bar, in het midden van het Grand Café, wordt door ons keukenteam gerookte zalm met
Hollandaise saus én broodjes met warme beenham, voor u klaargemaakt. Vanuit de open keuken serveren
wij een pittige makreelsalade met snijbonen, pinda’s, radijs en rettich en mozzarella uit Grootegast met
groene groenten, pesto, rucola en avocado. Voor de kinderen is flammkuchen met appel en kaneel en
natuurlijk frietjes.

DESSERT
Om de lunch goed af te sluiten serveren wij lekker schepijs van de Jong uit Gorredijk, vanuit een echte
ijscowagen. En natuurlijk mogen de chocoladehazen en paaseieren niet ontbreken om het Paasfeest
compleet te maken.

DRINKEN

Tijdens de Paaslunch is er genoeg keuze uit drinken, denk aan onze eigen gebrande koffie, thee en warme
chocolademelk. Of melk, karnemelk, druivensappen, fristi, sinaasappelsap én water met munt en
komkommer.

RESERVEREN
Op beide dagen is het mogelijk om aan te schuiven tussen 12.30 en 13.30 uur. De lunch duurt tot uiterlijk
15.30 uur, lekker lang tafelen dus! Reserveren voor de Paaslunch is gewenst via info@post-plaza.nl of
058-2159317. Uiteraard houden wij rekening met van te voren doorgegeven dieetwensen.
Op maandag 22 april is er oppas aanwezig voor de kinderen tussen 12 en 15 uur. De oppasmeiden van
Oppas Madelief hebben een speciale plek in ons Grand Café waar ze met de kinderen zullen gaan
knutselen en spelletjes doen.
€ 29,50 per persoon
€ 14,50 per kind (4-12 jaar)
gratis voor kinderen van 0-3 jaar

TSJOCH!

