LUNCH
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.

KLASSIEKERS
SOEPEN

KROKETTENDUO
Combinatie van rund- en kalfsvleeskroket met
biologisch brood en mosterdmayonaise

15
MIN

9,75
UITSMIJTER

ZOETE AARDAPPELSOEP VAN
DE VERSPILLINGSFABRIEK

Drie gebakken eieren op biologisch wit of

Met biologisch brood en koriander-kurkumaboter

bruin brood met keuze uit boerenachterham,

5,65

LEKKER VOLGENS...

Beemsterkaas en rosbief

11,85

Chef-kok Henrique

CLUB SANDWICH
Geroosterd biologisch wit of bruin brood
met pulled chicken, gerookt spek, mesclun,

GEITENKAASBRUSCHETTA

huisgemaakte eiersalade en naturel chips

Met uienjam en ham

11,85

8,75
SOEP VAN DE DAG

BIEFSTUK

BOERENOMELET

Met biologisch brood en boter

Gebakken biefstuk van 150 gram met biologisch wit

Met spek

5,65

of bruin brood, ui, champignons en eigen jus

10,80

14,90
15
MIN

BOERENTOSTI
Open tosti met Beemsterkaas,
boerenachterham, tomaat, rode ui
en champignons

9,00

Ook vegetarisch
te bestellen

TOPPERS
SANDWICHES & SALADES

psst...
normaal haantjes worde
n
v
lekkerde ergeten, maar z
r dan d
ij
e hennet n
jes!

POSTILLION HAANTJE CAJUN
Hollands half haantje gemarineerd met cajun, geserveerd met verse frieten

19,00

15
MIN

15
MIN

ECHT GEZOND
biologisch eitje, mesclun en walnoten

GEROOKTE ZALM EN
EEN KROKETJE VAN
GAMBA’S

KIPSATÉ

9,00 /12,85

Tartaar van gerookte zalm met een

Huisgemarineerde kippendijen van ca. 200 gram met satésaus, atjar, kroepoek,

Pulled chicken, avocadorelish, hüttenkäse,

15
MIN

gambakroketje, waterkers en

gefrituurde uitjes en verse frieten

WARM VLEES

peterseliemayonaise

19,00

À la minute gebakken, langzaam gegaard,

9,00 /12,85

dun gesneden bloemstuk met gebakken
appel en BBQ-saus

9,00 /12,85

HAMBURGER VAN HET MRIJ-RAS
VELUWSE GEROOKTE
EEND

Gegrilde hamburger van het MRIJ-ras, biologische gigabol met sesam,

Dun gesneden met een biologische

19,00

BAKKELJAUW

appelchutney en verse vijgen

Gedroogde en gezouten kabeljauw met

9,00 /12,85

zoetzure komkommer en rode ui

9,00 /12,85

Beemsterkaas, Amsterdamse uienrelish, tomaat en bacon

DUTCH WEED BURGER
Een van de gezondste hamburgers ter wereld met zeewier als smaakmaker.

CARPACCIO VAN RUND

Deze burger is biologisch, veganistisch, koosjer en halal

Dun gesneden met rucola,

en wordt geserveerd op een weedbun. Echt een aanrader!

peterseliemayonaise, augurk en

19,00

oude Beemsterkaas

9,00 /12,85

sandwich van biologisch
wit of bruin brood

Biologisch

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.

DINER
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.
SOEPEN
VOORGERECHTEN
CARPACCIO VAN RUND

VELUWSE GEROOKTE EEND

Met peterseliemayonaise, oude Beemsterkaas,

Dun gesneden met een biologische appelchutney

broad beans en geplukte sla

en verse vijgen

12,85

12,85
BIETEN CARPACCIO MET GEITENKAAS

ZOETE AARDAPPELSOEP VAN
DE VERSPILLINGSFABRIEK

GEROOKTE ZALM EN
KROKETJE VAN GAMBA’S
Tartaar van gerookte zalm met een gambakroketje

walnoten en biologische geitenkaas

Met biologisch brood en koriander-kurkumaboter

en peterseliemayonaise

11,85

5,65

12,85

15
MIN

Van gele en chioggiabiet met appelbalsamico,

SOEP VAN DE DAG
Met biologisch brood en boter

5,65

HOOFDGERECHTEN

Gebakken met een jus van port en knolselderijpuree

EENDENBORST

WILDZWIJN PROCUREUR
MET BUIKSPEK

20,00

Langzaam gegaard, met buikspek croutons en verse vijgen

20,00

tjes worden
psst... haan
zijn
geten, maar
normaal ver de hennetjes!
an
lekkerder d

BIEFSTUK 200 GRAM
Gebakken met chimichurri en zoete aardappelchips

RISOTTO

20,00

Met gamba’s, salami, groene kruiden en babyspinazie

20,00
KALFSRIBEYE 200 GRAM

TOPPERS

psst... ook
vegetarisch
te bestellen

Gegrild met Gamsa Medinaboter

POMPOENTAARTJE

20,00

Hartige taart van pompoen met paddenstoelen, gele oerwortel
en biologische geitenkaas

SCHOLFILET MET
HOLLANDSE GARNALEN (MSC)

20,00

POSTILLION HAANTJE CAJUN

Gebakken met een zachte witte wijnsaus en waterkers

Alle hoofdgerechten worden geserveerd exclusief bijgerechten

Hollands half haantje gemarineerd met cajun,

20,00

geserveerd met verse frieten

(om verspilling van eten tegen te gaan).
Maak een keuze uit onderstaande bijgerechten.

19,00
15
MIN

NAGERECHTEN

KIPSATÉ
Huisgemarineerde kippendijen van ca. 200 gram
met satésaus, atjar, kroepoek, gefrituurde uitjes

BIJGERECHTEN

BLONDIE
MET CRANBERRIES

en verse frieten

BROOD

‘Brownie’ van witte chocolade met yoghurtijs

Met boter en olijfolie

7,75

Gegrilde hamburger van het MRIJ-ras,

GEPOFTE AARDAPPEL

biologische gigabol met sesam, Beemsterkaas,

Met kruidencrème

BOERDERIJ-IJS
MET BOSVRUCHTEN

19,00
HAMBURGER VAN HET MRIJ-RAS

Amsterdamse uienrelish, tomaat en bacon

19,00

Biologisch vanille-ijs met warme bosvruchten en krakelingen

VERSE FRIETEN

7,75

Met mayonaise en/of ketchup

DUTCH WEED BURGER
Een van de gezondste hamburgers ter wereld met

APPEL-CAMEMBERTTAARTJE
GEBAKKEN AARDAPPELTJES

À la minute gebakken met walnoten en biologische honing

zeewier als smaakmaker. Deze burger is biologisch,

7,75

veganistisch, koosjer en halal en wordt geserveerd op

GEROOSTERDE GROENTEN

een weedbun. Echt een aanrader!

Uit het seizoen

DRIE BEREIDINGEN
VAN FRAMBOOS

POSTILLION SALADE

Kletskopjes, frambozenijs en

Met verschillende groenten

een espuma van frambozen

19,00

7,75
3,60 PER ITEM

Biologisch

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.

