
FOOD

DRINKS

JEU DE BOULES

INDOOR BBQ

BEER TABLES

Jeu de boules, indoor barbecue,  
de Italiaanse keuken en meer.  
Welkom bij Het Postkantoor,  

aan het gezelligste plein in Goes!

MenuMenuMenuMenuMenu



Vraag één van onze medewerkers voor meer informatie!
Heeft u allergenen?

  vegetarisch

Fingerfood
“Van Dobben” bitterballen
8 stuks 10 - 12 stuks 14,5 - 16 stuks 19

Nacho’s 
Cheddarsaus, guacamole, salsa, lente ui, rode pepers 10,5

Bittergarnituur
Gemengde snacks uit de frituur
12 stuks 12,5 - 24 stuks 23,5 - 36 stuks 34,5

Kaasstengels 
Oude kaas, chilisaus
8 stuks 10,5 - 12 stuks 15 - 16 stuks 19,5

Kaasplank
Brie, feta, jonge gouda, walnoten, crackers, olijven, mango chutney 13,5

Postkantoor borrelplank deluxe
Deze borrelplank is een heerlijke mix van lekkere hapjes,
samengesteld door de chef. Eenmaal deze plank….
Is nooit meer iets anders!
2 personen 20,5 - 4 personen 27,5
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Lunch
*Keuze uit een Italiaanse bol of meergranen bol

Carpaccio*
Gemengde sla, carpaccio, truffelmayonaise, parmezaanse kaas,  
kappertjes en rucola 15,5

Zalm*
Gemengde salade, gerookte zalm, kappertjes, roomkaas 15,5

Tonijn*
Huisgemaakte tonijnsalade, gemengde salade en ei 14,5

Gezond* 
Ham, brie, tomaat, gemengde salade, ei en roomkaas 13,5

12 uurtje vlees
Tomatensoep, rundvlees kroket, sandwich carpaccio 15,5

12 uurtje vis
Vissoep, garnalen kroket, sandwich zalm 16,5

12 uurtje vega 
Tomatensoep, kaaskroket, tomaat roomkaas sandwich 14,5

Keuze uit wit of bruin brood

Dutch tosti
Ham, kaas, geserveerd met ketchup 9,5

Tosti hawaii
Ham, kaas, ananas 10,5

Tosti caprese 
Tomaten, pesto, mozzarella 11,5

Tosti Italia
Pesto, salami, mozzarella 11,5

Uitsmijter
3 eieren, ham, kaas 13,5

Uitsmijter amadore
3 eieren, ham, kaas, bacon 15,5

Rundvlees kroketten (2 stuks)
Geserveerd met mosterd 12,5

Garnalenkroketten (2 stuks)
Geserveerd met cocktailsaus 13,5

Kaaskroketten (2 stuks) 
Geserveerd met chili mayonaise 12,5
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tot 17.00 uur

  vegetarisch
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Margherita 
Tomatensaus, mozzarella 13

Salami
Tomatensaus, mozzarella,  
salami 15,5

Funghi 
Tomatensaus, mozzarella,  
champignons 15,5

Borromea
Tomatensaus, mozzarella,  
ham 15,5

Hawaii
Tomatensaus, mozzarella,  
ham, ananas 16

Quattro formaggi
Tomatensaus, mozzarella,  
gorgonzola, gruyère,  
parmezaanse kaas 16

Quattro Stagioni
Tomatensaus, mozzarella,  
ham, salami, champignon,  
paprika 14,5

Diavolo
Tomatensaus, mozzarella,  
salami, rode pepers 16,5

Prosciutto
Tomatensaus, mozzarella,  
parma ham, rucola,  
parmezaanse kaas 17,5

Pepperoni
Tomatensaus, mozzarella,  
chorizo, paprika 15,5

Caprese
Tomatensaus, mozzarella,  
groene pesto, cherry tomaatjes 14,5

BBQ chicken
Tomatensaus, mozzarella,  
kip, paprika, bbq saus 16

Salmone
Tomatensaus, mozzarella,  
gerookte zalm, kappertjes 16

Pizza’s 

Voorgerechten
Tomatensoep 
Geserveerd met brood en room 8,5

Vissoep
Geserveerd met brood 9,5

Rundercarpaccio
Kappertjes, parmezaanse kaas, pijnboompitten, truffel mayonaise 14

Gamba al aglio
Knoflook, chilli, gember, geserveerd met brood 15,5

Bruschetta 
Tomaat, knoflook, basilicum, pesto 12,5

Focaccia brood 
Pesto, roomkaas, salsa 10,5

Borrelplank Postkantoor 2 share voor 2 personen
Parmaham, salami, chorizo, gouda, feta, olijven, crackers, chutney 15,5 p.p.
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  vegetarisch
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Salades
Ceaser kip
Gemengde salade, kip, spek, tomaat, ei, parmezaanse kaas,  
croutons, ceaser dressing 17,5

Geitenkaas 
Gemengde salade, lauwwarme geitenkaas, tomaat, walnoten,  
honing mosterd dressing 18

Zalm en gamba
Gemengde salade, gerookte zalm, gemarineerde gamba’s,  
kappertjes, tomaat 20,5

Salade Postkantoor 
Gemengde salade, olijven, tomaat, feta kaas,  
kruiden vinaigrette 16,5

Pasta’s
Keuze uit spaghetti of penne

Carbonara
Pancetta, room, parmezaanse kaas 16

Bolognese
Rundergehakt, ui, wortel, tomatensaus, parmezaanse kaas 16

Pollo
Kip, groene pesto, room, cherry tomaat, parmezaanse kaas 16

Gamba
Gemarineerde gamba’s, groene pesto, cherry tomaat, parmezaanse kaas 18

Ravioli 
Vulling van ricotta en spinazie, kruidenboter, parmezaanse kaas 16

Pasta alla puttanesca 
Tomaat, olijven, knoflook, kappertjes, parmezaanse kaas 16

amadore.nl/hetpostkantoor   

  vegetarisch

Bij deze tafels kan je zelf je biertje  
tappen en gezellig borrelen. 

Je haalt je pasje bij ons aan de bar. 
Jij kiest het bedrag voor op het pasje 

en hiermee kan jij je eigen biertjes 
tappen. Is je pasje leeg? 
Dan kan deze bij de bar  

weer worden opgewaardeerd.

bie
r

bie
r

paspas
bier 

pasbier 

pasbier 

pas

biertafelsbierbiertafelstafelsbiertafelsbiertafels
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Kindergerechten
Spaghetti bolognese 9

Pizza margherita 10,5

Cheeseburger 
met friet en appelmoes 12

Kipburger 
met friet en appelmoes 12

Rundvlees kroket 
met friet en appelmoes 11

Kipsaté 
met friet en appelmoes 13,5

BBQ & Grill
Geserveerd met frietjes, salade en sausjes 

Deluxe
Burger, speklap, bbq-worst, kipsaté, varkenssteak, sparerib, groente spies 38,5

Vegetarisch 
Vega burger, bbq-worst, soja saté, quinoa burger, groente spies 33,5

Kids
Burger, kipsaté 18,5

Op voorhand reserveren of vraag naar onze beschikbaarheid 
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  vegetarisch

Burgers
Amadore burger
Runderburger, cheddar, bacon, gemengde salade, siracha mayonaise, friet 20

Beyond burger 
Vegetarische burger, cheddar, gemengde salade, siracha mayonaise, friet 20

Crispy chicken burger
Kipburger, cheddar, gemengde salade, siracha mayonaise, friet 20
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BEER TABLES

JEU DE BOULES
 Veters gestrikt, rek-en-strekoefeningen gedaan?  

 Tijd om je vrienden te verslaan met een potje  

 jeu de boules! Kies voor één van de arrangementen  

 en geniet van hapjes en drankjes tijdens le jeu.  

 Schuif  aansluitend aan bij een barbecuetafel,  

 ga voor pizza of doe een borrel op het terras.  

 Het Postkantoor is de ideale plek voor een feestje  

 zoals een vrijgezellenfeest, teamuitje of familiedag  

 in Goes – maar ook voor een gezellige avond met vrienden.

 Slecht weer, iets te vieren, opzoek naar het leukste groep  

 of bedrijfsuitjes in Zeeland? Dat betekent dat het tijd is  

 om bij ons te komen indoor BBQ’en. Of je nou met twee  

 personen of een hele groep komt, vegetarisch of een  

 echte vlees- of visliefhebber bent, iedereen is welkom. 

INDOOR BBQ
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Hoofdgerechten vlees
Geserveerd met friet en salade

Cotoletta milanesa
Italiaans gekruide schnitzel 23,5

Steak on stone
Runderspies geserveerd op een hot stone van 400 graden, 3 sausjes 27,5

Steak di chef
T-bone steak met gegrilde groenten, 2 sausjes 30

Spare Ribs
Gemarineerd met piri piri met BBQ saus, aioli 23,5

Tagliata di manzo
Gesneden diamanthaas met rucola, grana padano, balsamico 26,5

Kipsaté 
Gemarineerde kipspies, satésaus, gefrituurde uitjes, kroepoek 20,5
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  vegetarisch

Hoofdgerechten vis
Geserveerd met friet en salade

Zalm
Gegrilde zalmfilet, kruidenboter 24,5

Zeebaars
Gegrilde zeebaars, kruidenboter 25,5

Fish & chips 
Kibbeling, remoulade saus 22

Mosselen (seizoen)
Op Italiaanse wijze gekookt, 3 sausjes 22,5

Vis van het moment
Vraag 1 van onze medewerkers! 26

Desserts
Chocolade brownie
Frambozen coulis, vanille ijs 11

Tiramisu
Mascarpone, amaretto, boudoir koekjes 11

Cremé brûlée 
Met mousse 11

Amadore dame blanche 
Vanille ijs, toffee saus, koekkruimels, slagroom 11

Cheesecake van het moment
Vraag 1 van de medewerkers naar de smaak van het moment! 11
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