
biologisch brainfood

15
MIN

TOMATENSOEP

huisgemaakt met basilicumolie 
en croutons. Met brood en boter

5,50

SOEP VAN DE DAG  

vraag ons welke huisgemaakte soep 
we voor u hebben gemaakt vandaag. 

Met brood en boter
5,50

ERWTENSOEP 

VAN HET HUIS

 huisgemaakte erwtensoep met rookworst, 
roggebrood en gerookt spek

7,75

GEMARINEERDE ZALM MSC    

met Hollandse sla, komkommerlinten, 
pastinaak en kappertjes

12,50

CAESAR SALADE 

bindsla, gemarineerde kip, croutons, rode ui, 
Reypenaer en dressing met ansjovis

12,50

CARPACCIO 

VAN HOLLANDS RUND 

met pesto, balsamicodressing, notencrunch, 
geraspte Reypenaer en rucola

12,50

 
ROMIGE BURRATA

met gedroogde en verse tomaten, basilicum, 
‘Picudo’ olijfolie en verschillende bladsla

12,50

15
MIN

15
MIN

11:30 tot 17:00 uur. 
Wij hebben gekozen voor zoveel mogelijk ingrediënten 

van Hollandse bodem (in oranje weergegeven). 
Heeft u een allergie, laat het ons weten. 

LUNCH

ECHT GEZOND 

(MET BRUIN BROOD) 

  Hüttenkäse met avocado, walnoten, 
gemarineerde kip en biologisch ei

8,75

GEITENKAAS

lauwwarm met groene appel, rucola, 
granola en biologische honing

ook als salade mogelijk 12,50
8,75

TONIJN MSC 

salade, groene boontjes, gedroogde tomaat, 
biologisch eitje en olijven-kruim

8,75

KALF

gebraden rosbief van kalf met eiersalade, 
huisgemaakte pesto, Hollandse kropsla en rode ui

8,75

KROKETTENDUO

2 vleeskroketten van kalf, huize Van Dobben 
met grove mosterdmayonaise

9,50 

HOLLANDSE BIEFSTUK 

gebakken Hollandse biefstuk 150 gram op desembrood 
(wit of bruin) met champignons, uien en z’n eigen jus

14,50

UITSMIJTER

drie gebakken biologische eieren, met keuze uit achterham, 
belegen Hollandse kaas, champignons of gerookt spek

11,50

GESTAPELD BROOD

geroosterd desembrood (wit of bruin) met gemarineerde kip, 
gerookt spek, huisgemaakte eiersalade en truffel mayonaise

10,50 

BOERENTOSTI  

met Hollandse belegen kaas, achterham, gegratineerd 
met bechamelsaus en geraspte kaas

8,75
15
MIN

KLASSIEKERS BROODJES

TOPPERS SOEPEN SALADES

POSTILLION HAANTJE**PIRI PIRI

 Hollands half haantje gemarineerd met Piri Piri, geserveerd met 
verse frieten of gepofte aardappel met kruiden crème

18,50

LOSSE KIP SATÉ 

huis gemarineerde kippendijen ca. 200 gram met saté saus, 
atjar, kroepoek, gefrituurde uitjes en verse frieten

18,50

ANGUS HAMBURGER**180 GRAM

gegrilde hamburger, Kloostermop biologisch broodje,  gerookte spek, 
belegen kaas, augurk, truffelmayonaise en verse frieten

18,50

VEGETARISCHE BURGER 

van de vegetarische slager met  ‘vegetarisch speck’, 
belegen Hollandse kaas, gebakken biologisch eitje en verse frieten

18,50

** deze gerechten zijn bereid met 2 sterren beter leven vlees

geserveerd op zuurd
esembrood, 

keus uit wit of bru
in.

15
MIN

De gerechten die voorzien zijn van het ‘15 min’ icoon kunnen binnen 15 minuten geserveerd worden. Als u deze wens heeft, laat het ons weten.15
MIN

psst... voor de 
(flex)-vegetariër hebben 
we groentekroketten!

psst... haantjes zijn
 

lekkerder dan 
de hennetjes! 

tip... ook lekker 
met extra 

verse frieten!

psst... waar de wind waait in 
Nederland, daar maken ze ook 
andere variaties van erwtensoep!

POSTILLION
HOTELS



POSTILLION
HOTELS

17:00 tot 21:30 uur. 
Wij hebben gekozen voor zoveel mogelijk ingrediënten 

van Hollandse bodem (in oranje weergegeven). 
Heeft u een allergie, laat het ons weten. 

DINER

ERWTENSOEP VAN HET HUIS 

huisgemaakte erwtensoep met rookworst, 
roggebrood en gerookte spek 

7,75

TOMATENSOEP

huisgemaakt met basilicumolie en croutons 
Met brood en boter

5,50

SOEP VAN DE DAG  

vraag ons welke huisgemaakte soep we voor 
u hebben gemaakt vandaag. Met brood en boter

5,50

KALF/ TONIJN MSC 

dungesneden rosbief van kalf met salade van tonijn MSC 
met kappertjes, zwarte olijven, rode ui en biologisch eitje

12,50

GEMARINEERDE ZALM MSC

gegrilde bindsla, komkommerlinten, gemarineerde pastinaak, 
kappertjes en caesardressing

12,50

ROMIGE BURRATA  

met gedroogde en verse tomaten, basilicum, ‘Picudo’ olijfolie 
en verschillende soorten bladsla

12,50

CARPACCIO VAN HOLLANDS RUND

met huisgemaakte pesto, balsamicodressing, notencrunch, 
geraspte Reypenaer kaas en rucola 

12,50

HOLLANDSE GARNALEN EN 

AMSTERDAMSE RIVIERKREEFT 

COCKTAIL

Hollandse garnalen en rivierkreeft met ijsbergsla, 
cocktailsaus en peterselie

12,50

De gerechten die voorzien zijn van het ‘15 min’ icoon kunnen binnen 15 minuten geserveerd worden. Als u deze wens heeft, laat het ons weten.15
MIN

DAME BLANCHE

met vanille-ijs en warme chocolade saus
7,50

WARM APPELGEBAK

met stroopwafelijs en vanillesaus
7,50

CRÈME BRÛLÉE VAN 

JAN EN THEO ESPRESSO 

(DE KOFFIEMAKERS VAN D.E.) 

met Biologisch cappuccino-ijs 
7,50

CHOCOLADE TAARTJE

lauwwarm met cassissorbetijs en hazelnoten-chocolade blad 
7,50

GRAND DESSERT VOOR 2 

verschillende lekkerheden voor 2 personen om met elkaar te delen!
15,00

NAGERECHTEN

VOORGERECHTEN

psst... waar de wind waait in Nederland, 
daar maken ze ook andere variaties 

van Erwtensoep!

BIOLOGISCH BROOD 

met boter en olijfolie

 

GEPOFTE AARDAPPEL 

met kruidencrème

VERSE FRIETEN 

SMEUÏGE AARDAPPELPUREE 

met bieslook

GEGRATINEERDE WITLOF 

met bechamelsaus

GEROOSTERDE GROENTEN 

uit het seizoen

POSTILLIONSALADE 

met verschillende groenten

3,50 PER ITEM

 

BIJGERECHTEN

SOEPEN

15
MIN

OERHOLLANDS

SOEP VAN STRANDKRAB 

MET BIJVANGST

rijkelijk gevuld met verschillende soorten vis uit de Noordzee, 
met paprikacrème en knoflookbrood

21,50

STAMP MET SCHNITZEL

schnitzel van kalf, gevuld met truffel, boerenkool met krokante 
gerookte spekjes en piccalilly, grootmoeders jus

21,50

biologisch brainfood

15
MIN

BEENHAMMETJE CA. 375 GRAM   

Limburgs varken, langzaam gegaard en daarna gelakt 
met biologische stroop en afgebakken  

19,50

HOLLANDSE ENTRECOTE 160 GRAM 

OF HOLLANDSE BIEFSTUK 200 GRAM    

maak uw keuze uit rode wijnsaus of bearnaisesaus  
19,50

SLIPTONG UIT ONZE HOLLANDSE KUST 

CA. 120 GRAM

vertel ons hoeveel sliptongen u lust! heerlijk gebakken in de 
roomboter en gegarneerd met citroen en peterselie, 

geserveerd met z’n eigen jus
11,00 PER STUK

RAVIOLI

gemaakt van wonton gevuld met bospaddenstoelen,
gegarneerd met rood mosterdblad en saus van 

gefermenteerde zwarte knoflook
18,50

HOOFDGERECHTEN

psst... heerlijk verantwoord vlees 
allemaal en uit Nederland!

Alle hoofdgerechten worden geserveerd exclusief bijgerechten.
Maak een keuze uit onderstaande bijgerechten.

eet wijting, die zit in onze krabsoep, 
want die eten Hollandse garnalen!




