
De dubbeldoelkoe is een verantwoorde 
keuze. Vlees van koeien die eerst melk 

hebben gegeven, om vervolgens een tweede 
bestemming te krijgen als ‘leverancier’ 
van heerlijk mals en sappig vlees.

Biologisch

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

TWEE OMA BOBS-

RUNDVLEESKROKETTEN  

met biologisch brood, frisse salade en mosterdmayonaise 
9,75  

UITSMIJTER

drie gebakken eieren op biologisch brood met keuze  
uit beenham, Beemsterkaas of bacon 

10,50 

CLUB SANDWICH 

met pulled chicken, spek, guacamole, biologisch eitje en chips 
11,50 

BOERENTOSTI

tosti met Beemsterkaas, beenham, tomaat, bosui en champignons
9,75  

DUBBELDOELKOEBURGER

burger van Hollands rund, pulled pork, koolsla, BBQ-saus en frites
19,00 

THE DUTCH WEED BURGER

één van de gezondste hamburgers ter wereld met zeewier als 
smaakmaker. Deze burger is biologisch, veganistisch, koosjer en halal

19,00 

KIPSATÉ 200 G

huisgemarineerde kippendijen met satésaus, atjar, kroepoek en frites
19,00

HAANTJE PIRIPIRI

Hollands half haantje gemarineerd met pikante saus uit Portugal, 
frites en koolsla

19,00

  

POSTILLION-KLASSIEKERS 

TOMATENSOEP VAN DE 

VERSPILLINGSFABRIEK   

met gehaktballetjes, biologisch brood en knoflookboter
5,75 

SOEP VAN DE DAG  

met biologisch brood en boter
5,75

SOEPEN

psst... haant
jes 

worden norm
aal 

vergeten, maa
r zijn 

lekkerder da
n de 

hennetjes! 

GEITENKAAS - VERSE VIJG  

honing, rucola, pittenmix
9,00

TONIJNSALADE 

kappertjes, mesclun, rode ui, tomaat, 
biologisch ei en dille-mosterdsaus  

9,00

POSTILLION-

TWAALFUURTJE    

kopje tomatensoep, runderkroket, 
beenham en gebakken ei

12,35

PULLED CHICKEN     

biologische mangochutney, BBQ-saus, 
koolsla, augurken en rode ui   

9,00  

LEKKER VOLGENS...

Chef Samir

POSTILLION
HOTELS

SANDWICHES 
& SALADES

ook vegetaris
ch 

te bestellen

ECHT GEZOND 

met pulled chicken, hüttenkäse, guacamole,  
cashewnoten en een biologisch eitje  

GEROOKTE ZALM 

EN GAMBA’S

tartaar van gerookte zalm  
met in basilicumolie gemarineerde  

gamba’s en radijs

CARPACCIO VAN RUND

oude Beemsterkaas, kappertjes, pittenmix en 
mosterdmayonaise

sandwich 9,50

salade 12,85

op wit of bruin 
zuurdesembrood



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

BLAUWE BESSENCHEESECAKE

citroenijs en saus van zwarte bessen
7,75

DAME BLANCHE 2.0

gezouten karamelijs en chocoladesaus
7,75

CHOCOLADEDUO 

chocolademousse, chocoladebrownie 
en espuma van frambozen 

7,75

KAASPLATEAU

drie soorten kaas, notenbrood en appelstroop 
9,50

NAGERECHTEN

TOPPERS

BROOD & OLIJVEN 

met boter en pesto 
 

ZOETE AARDAPPELFRIETEN 

GEROOSTERDE GROENTEN 

UIT HET SEIZOEN

POSTILLION-SALADE 

met verschillende groenten

FRITES

met mayonaise en/of ketchup

3,60 PER ITEM

BIJGERECHTEN

psst... haantjes worden normaal 

vergeten, maar zijn lekkerder da
n 

de hennetjes! 

HOOFDGERECHTEN

ZEEBAARSFILET   

op de huid gebakken, antiboise en groene asperges  
20,00

ZALMFILET

combinatie van groene en witte asperges  
met een Hollandaisesaus 

20,00

RUNDERRIBEYE 200 G

gebakken, met knoflookboter
20,00

BIEFSTUK 200 G

gebakken, met chimichurri
20,00

LAMSRIB 

geroosterd, met rozemarijnsaus    
20,00

RISOTTO FUNGHI

met pulled chicken en oude Beemsterkaas
 18,00

VEGETARISCHE 

GROENTELASAGNE

met knoflooksaus
 18,00 

psst... kan ook vegetarisch!

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

GEROOKTE ZALM EN GAMBA’S 

tartaar van gerookte zalm met in basilicumolie gemarineerde 
 gamba’s, radijs en een gambakroketje

12,50

VITELLO TONNATO

rosé gebraden kalfsmuis, tonijncrème, 
groene asperges en olijvencrunch

12,50

CARPACCIO VAN RUND 

oude Beemsterkaas, kaaskrokantje, 
pittenmix en mosterdmayonaise 

12,50

GROENTETAART VAN BLOEMKOOL

met een lichte currytoets, hartige 
crumble en saffraanrouille

11,00

VOORGERECHTEN

Biologisch

SOEPEN

 

TOMATENSOEP VAN DE 

VERSPILLINGSFABRIEK   

met gehaktballetjes, biologisch brood en knoflookboter
5,75 

SOEP VAN DE DAG  

met biologisch brood en boter
5,75 

De dubbeldoelkoe is een verantwoorde keuze. Vlees van koeien die eerst melk hebben gegeven, om vervolgens een tweede bestemming te krijgen als ‘leverancier’ van heerlijk mals en sappig vlees.

HAANTJE PIRIPIRI  

Hollands half haantje gemarineerd met pikante 
saus uit Portugal, frites en koolsla 

19,00 

DUBBELDOELKOEBURGER

burger van Hollands rund, pulled pork, koolsla, BBQ-saus en frites
19,00

THE DUTCH WEED BURGER

één van de gezondste hamburgers ter wereld met  
zeewier als smaakmaker.  Deze burger is biologisch,  

veganistisch, koosjer en halal 
19,00

KIPSATÉ 200 G

huisgemarineerde kippendijen met satésaus, 
atjar, kroepoek en frites

19,00


