
Tosti Caprese  10,25 
mozzarella, tomaat en pesto

 
Oesterzwam kroketten  11,30

zuurdesem wit- of bruinbrood en fijne mosterd 

 
Twaalf uurtje  12,35

broodje oesterzwam kroket, kopje dagsoep en spiegelei

Uitsmijter (ook vegetarisch te bestellen) 12,35

van 3 gebakken biologische eieren op wit- of bruinbrood 

met ham, kaas en/of bacon te bestellen. 

Caesarsalade (ook vegetarisch te bestellen) 19,00

gegrilde kip, biologisch eitje, Paramigiano reggiano, 

croutons, bacon en Caesardressing 

Beefburger (ook vegetarisch te bestellen)  21,00

smokey BBQ saus, kaas, bacon, tomaat. 

Met gefrituurde uienringen en frites  
 
Kipsaté   21,00

satésaus, seroendeng, atjar, 

gefrituurde uitjes en frites

Wij hebben gekozen voor zoveel
 mogelijk 

   ingrediënten van Hollandse bodem.

Heeft u een allergie, laat het ons weten.

BROODJES 10,25 

SALADES 13,50

Rundercarpaccio
pittenmix, gemengde salade, 

Paramigiano reggiano 

en basilicummayonaise

Tartaar van gamba’s
in knoflook gebakken gamba’s, 

yuzumayonaise, wakamesalade 

en wasabi kroepoek

Smashed avocado 
feta, baby spinazie en 

gepofte tomaat

L U N C H

BiologischVegetarisch

KLASSIEKERS SOEPEN

POSTILLION
HOTEL DEVENTER

11:30 - 17:00

Dagverse soep
met brood en boter 

6,00

Tomatensoep van de 
verspillingsfabriek 
met brood en boter 

6,00

ook in rundvlees te bestellen



Dagverse soep  6,00

met brood en boter 

Tomatensoep van de   6,00

verspillingsfabriek   
met brood en boter

 

Dun gesneden 
geroosterde biet 
geitenkaascrème, 

gepofte quinoa en 

zoetzure dressing

11,00

Breekbrood  
boter en 2 soorten 

tapenade

7,90

D I N E R

Pasta fregola 19,00   
baby spinazie, geroosterde seizoensgroente, 

feta en geroosterde hazelnoot

Caesarsalade (ook vegetarisch te bestellen) 19,00   
gegrilde kip, biologisch eitje, Paramigiano reggiano, 

croutons, bacon en Caesardressing

Diamanthaas 21,00

rode portsaus en doperwtencrème 

          
Kabeljauw  21,00   
antiboise en bimi                  

Beefburger (ook vegetarisch te bestellen) 21,00

smokey BBQ saus, kaas, bacon, tomaat met 

gefrituurde uienringen en frites 

Kipsaté 21,00

satésaus, seroendeng, atjar, gefrituurde 

uitjes en frites

Coupe fraise   9,25

aardbeien, boeren roomijs en slagroom

Tiramisu   9,25

espresso en lange vingers         

Lemon pie   9,25

witte chocolade ijs en slagroom

Biologisch

Rundercarpaccio
pittenmix, 

Paramigiano 

reggiano en 

basilicummayonaise

13,20 

Tartaar van gamba’s
in knoflook gebakken 

gamba’s, yuzumayonaise, 

wakamesalade en 

wasabi kroepoek

13,20 

Alle hoofdgerechten zijn uitgebalanceerd en worden geserveerd met passende 

    garnituren op het bord. Om verspilling van eten tegen te gaan, kan je als 

extra garnituur naar eigen keuze één of meerdere supplementen kiezen.

Vegetarisch

> Frites met mayonaise

> Roseval aardappelen

> Gemengde salade

> Seizoensgroenten

Wij hebben gekozen voor zoveel mogelijk 

                ingrediënten van Hollandse bodem.

Heb je een allergie, laat het ons weten.

2 GANGEN 25,50 p.p. 3 GANGEN 32,00 p.p.

HOOFDGERECHTEN  SOEPEN  

NAGERECHTEN

17 :00 -  21 :30

Salade gegrilde 
kip en avocado
baby spinazie en 

gepofte tomaat (ook 

vegetarisch te bestellen)

13,20 

Duurzaam gevangen

Onze chef-kok stelt dagelijks een aantrekkelijk menu samen, met zoveel mogelijk regionale 
en verantwoorde ingrediënten. Onze bedieningsbrigade vertelt je er graag over. 

POSTILLION
HOTEL DEVENTER

BIJGERECHTEN - 3,85

VOORGERECHTEN  


