
POSTILLION KLASSIEKERS     
    

Twee rundvleeskroketten 9,75 
op zuurdesembrood, frisse salade en mosterdmayonaise    

          

Uitsmijter  11,50

drie gebakken eieren op zuurdesembrood met keuze 

uit schouderham, Beemsterkaas,bacon of champignons 

               

Club sandwich 11,50         
met kipfilet, spek, tomaat, komkommer, biologisch eitje en chips    
 

Boerentosti 9,75 
een tosti met Beemsterkaas, schouderham, tomaat, 

bosui en champignons          
 

Sandwich echt gezond 9,75   
met kipfilet, hüttenkäse, Beemsterkaas, tomaat en een biologisch ei

Dubbeldoelkoe-hamburger 19,00 
een biologische gigabol, hamburger, spek, oude Beemsterkaas, 

ui, champignon en frites  

The Dutch Weed Burger 19,00 
één van de gezondste hamburgers ter wereld met zeewier als smaakmaker

Deze burger is biologisch, veganistisch, koosjer en halal           

Haantje piri-piri 19,00 
Hollands half haantje gemarineerd met pikante saus
uit Portugal, verse frieten en koolsalade          
          

Kipsaté 200g 19,00 
huisgemarineerde kippendijen met satésaus, 
atjar, kroepoek en verse frieten   

SOEPEN - 5,50  
      

Tomaten soep van geredde tomaten 
met gehaktballetjes, biologisch brood en 

knoflookboter 

Soep van de dag 
met biologisch brood en boter 

Ook vegetarisch te bestellen

De 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.

L U N C H
1 1 :30 -  17 :00

SALADES - 12,85   
    

Caesarsalade 
met kipfilet, little gem, Beemsterkaas, 

kwartelei, croutons en ansjovisdressing

Carpacciosalade
oude Beemsterkaas, augurken, 

pittenmix en pestomayonaise

Gambasalade
gemarineerde gamba’s, avocado 

en tomaat

Wij hebben gekozen 
   voor zoveel mogelijk 

 ingrediënten van 
   Hollandse bodem.

Heeft u een allergie, laat het ons weten.

SUGGESTIES VAN CHEF RICHARD 

Vegetarische mediterrane 
quiche  
met zongedroogde tomaat, 

spinazie en geitenkaas met 

gekarameliseerde uiencompote

11,50 

Hot chicken dog 
briochebroodje, 

jalapeñohotdog, 

mangochutney en een 

gebakken uiennestje

9,75 

Broodje bakkeljauw   
gepekelde kabeljauw 

met tomaat, rode ui, 

suikersla en 

saffraanrouille 

9,75 

Postillion-twaalfuurtje
Deventer Stadsmosterdsoep, wit of 

bruin zuurdesembrood met polder-

ham, gebakken ei, huzarensalade en 

een Oma Bobs-rundvleeskroket 

 
11,50  

Soep gemaakt door onze kok 

         Sebastiaan Groot-Oonk

POSTILLION
HOTEL DEVENTER

Biologisch



De verantwoorde keuze! Vlees van koeien die eerst melk hebben gegeven, om vervolgens een 2de bestemming te krijgen als ‘leverancier’ van heerlijk mals en sappig vlees.

D I N E R
17 :00 -  21 :30

ONZE TOPPERS - 19,00  

The Dutch Weed Burger
één van de gezondste hamburgers 

ter wereld met zeewier als smaak-

maker. Deze burger is biologisch, 

veganistisch, koosjer en halal

Haantje piri-piri 
Hollands half haantje 

gemarineerd met pikante 

saus uit Portugal, verse 

frieten en koolsalade

Kipsaté 200g 
huis gemarineerde kippen-

dijen met satésaus, atjar, 

kroepoek en verse frieten

HOOFDGERECHTEN       
  

 Traditionele fish and chips 20,00 
 witvis, frites, remouladesaus    

          

 Dorade filet 20,00

 doperwtenpuree, grapefruitsaus

               

Diamanthaas  20,00         
gebakken met eekhoorntjesbroodsaus

         

Rundershortrib 20,00 
langzaam gegaard met BBQ-saus

Zwart pasta met fruits de mer 18,00   
zeevruchten en tomatensalsa          

          

Coq au vin  20,00   
kippendijen, champignon, zilveruitjes en rode wijnsaus                  

Gevulde portobello 18,00   
parelgort en geroosterde paprika

          

Ceviche van zeebaars  12,50

tartaar van gemarineerde 

zeebaars 

Huis gerookte zalm  12,50

citroencrème en 

balsamicokaviaar

Carpaccio van rund  12,50

oude Beemsterkaas, augurken, 

pittenmix en pestomayonaise

Couscous salade 11,50

pompoen, cashewnoten 

en ananas

NAGRECHTEN    

Limoentaart en meringue  7,75

taart met crème van limoen 

en schuim van eiwit  

Broodpudding  7,75

en whisky-karamelsaus

Kaasplateau  9,50

3 soorten Hollandse kaas en appelstroop

Pastel de nata  7,75

custardtaart en cappuccino-ijs

Chocolade- en kokosbrownie 7,75 
chocolade, walnoten, kokos en vanille-ijs

> Frisse koolsalade

> Frites met mayonaise 

 en/of ketchup

> Brood & olijven met boter en pesto

> Gekruide aardappelwedges

> Knoflookchampignons

> Geroosterde groenten

BIJGRECHTEN - 3,60

SOEPEN - 5,50  
      

Tomaten soep van geredde tomaten 
met gehaktballetjes, biologisch brood en 

knoflookboter 

Soep van de dag 
met biologisch brood en boter 

Dubbeldoelkoe-hamburger
biologische gigabol, hamburger, 

spek, oude Beemsterkaas, ui, 

champignon en frites 

Psst... De haantjes zijn lekkerder 

               dan de hennetjes!

Heeft u een allergie, laat het ons weten.

Vis met ASC-keurmerk

Verantwoorde kweekvis

POSTILLION
HOTEL DEVENTER

Wij hebben gekozen 
   voor zoveel mogelijk 

 ingrediënten van 
   Hollandse bodem.

Psst... Kan ook vegetarisch!

Biologisch

VOORGERECHTEN    
    

ASC

Vegetarisch

ASC

ASC

ASC

Vegetarisch


