Onze keuken is geopend van 11:00 tot 21:30.
Wij hebben gekozen voor zoveel mogelijk ingrediënten
van Hollandse bodem (in oranje weergegeven).
Heeft u een allergie, laat het ons weten.
VOORGERECHTEN
KLASSIEKERS

15
MIN

SOEPEN

BIOLOGISCHE
RUNDERCARPACCIO

DUN GESNEDEN
KALFSPASTRAMI

crèmesoep van Pomodori

KROKETTEN DUO

klassieke carpaccio met basilicumolie, geroosterde

met augurk, appel en een peterseliedressing

gegarneerd met basilicum

twee soorten: rundvleeskroket en kip-champignonkroket

pijnboompitten en a la minute geschaafde

10,50

5,50

met mosterdmayonaise, keuze uit bruin of wit brood

V.S.O.P. 2 jaar oude Reypenaer kaas

8,75

10,50

HOLLANDSE GARNALEN
MET RIVIERKREEFTSTAARTJES

SOEP VAN DE DAG

met een panna cotta van citroengras,

welke soep we vandaag serveren

als cocktail geserveerd

5,50

UITSMIJTER POSTILLION

TARTAAR VAN GEROOKTE
ZALM MET VERS GEBAKKEN
COQUILLE

drie gebakken eieren, met keuze uit ham, kaas
en/of rosbief, op bruin of wit brood

15
MIN

10,50

TOMATENSOEP

de bediening vertelt u graag

10,50

met een mintkletskop en een
mayonaise van limoen en koriander

12-UURTJE POSTILLION

10,50

weetje:
een “Brollie”is
een broodlollie

tomatensoep, rundvleeskroket, gebakken ei en een broodje beenham

11,00
CLUBSANDWICH
geroosterd brood met kip, bacon en ansjovismayonaise

BROOD
vers afgebakken snijbrood

GEGRATINEERDE GEITENKAAS
MET SUIKERSLA

met Guernsey boter, zeezout

met biologische verse vijgen en een biologische

en olijfolie

“Brollie” van vijgen en rozijnen

3,50

10,50

8,75

HOOFDGERECHTEN

CROQUE MADAME
tosti van beenham en Beemsterkaas, afgemaakt met een gebakken ei

8,75

POSTILLION KIP
langzaam gegaard half kippetje, gemarineerd

BURGERS

en met een krokant velletje

16,50
HAMBURGER

KIPSATÉ
malse kippendijspies met satésaus,
oosterse rauwkost en cassave kroepoek

15
MIN

100% rundvlees hamburger op een italiaanse flaguette met gebakken
spek van het Limburgse Livar varken en Beemsterkaas

16,50

SALADES

BROOD

met gerookte zalm en
een vers gebakken coquille

gezonde 100% plantaardige burger geserveerd op een knapperig
algenbroodje met pittige, romige Weed Saus, verse sla, augurk en
gebakken uienringen. 100% Veganistisch

met geroosterde pijnboompitjes,

14,00

mesclun en V.S.O.P. 2 jaar oude

18,50
15
MIN

GEGRILDE RUNDERRIBEYE
met rode wijn saus of kruidenboter

SALADE
BIOLOGISCHE
RUNDERCARPACCIO

Reypenaer kaas

8,75

21,50

met basilicumolie, geroosterde

KRENTENWEGGE

pitten en à la minute geschaafde

belegd met Beemsterkaas,

V.S.O.P. 2 jaar oude Reypenaer kaas

biologische appelstroop

14,00

en roomboter

COMBINATIE VAN
PROCUREURTOURNEDOS EN
GEBAKKEN ZEEUWS SPEK VAN
HET LIMBURGSE LIVAR VARKEN

8,75

geserveerd met aardappelmousseline en uientempura

15
MIN

THE DUTCH WEED BURGER

weetje:
nnen lekker
Livarvarkens ku
rrelen
buiten rondscha

15
BROODJE
MIN
BIOLOGISCHE
RUNDERCARPACCIO

ZALMSALADE

16,50

Bij beide burgers wordt een puntzak verse frites geserveerd

NAGERECHTEN

21,50

GEITENKAAS
SALADE

DAME BLANCHE
vanille roomijs overgoten met heerlijke warme chocoladesaus

met diverse noten en

BROODJE
WARME BEENHAM

GEBAKKEN EENDENBORST

een truffelglacé

kort gebakken, afgemaakt met

met little gem, zoete aardappelchips en een bospaddenstoelenjus

14,00

mosterd en bosui

21,50

6,75
CHEESECAKE DESSERT
taartje van cheesecake en cheesecake ijs met een pistache krokant

8,75
SALTIMBOCCA VAN ZALMFILET
BROODJE
GEMARINEERDE
ZALM

gebakken met een salsa van mozzarella, tomaat, salie en rauwe ham

met appel, augurk en

HELE FOREL MET AMANDEL-BOTERJUS

limoenmayonaise

gebakken met gesmolten amandel-boterjus en peterselie

8,75

21,50

21,50

6,75
MANDARIJN-PASSIEVRUCHTENSORBETIJS
met merengue schuim

6,75
KAAS
combinatie van geitenkaas, reblochon en Morbier

BROODJE
HUISGEMAAKTE
TONIJNSALADE

BIOLOGISCHE LINZENCURRY
MET CITROENGRAS EN KORIANDER

met rode ui, kappertjes en

18,50

met biologische appelstroop en vijgen

met puntpaprika en crostini’s

groene kruiden

8,75

DAGSCHOTEL
dagelijks wisselende gerechten met inspiratie van de seizoenen

19,50
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend aardappel- en groentegarnituur.
15
MIN

De gerechten die voorzien zijn van het “15 min” icoon kunnen binnen 15 minuten geserveerd worden, als u deze wens heeft, geef dat even bij ons aan

8,50

Our kitchen is open from 11:00 am to 9:30 pm.
We choose to source as many ingredients
as we can domestically (displayed in orange).
If you have an allergy, please let us know.

STARTERS
CLASSICS

SOUPS

ORGANIC BEEF CARPACCIO

THINLY SLICED VEAL PASTRAMI

TOMATO SOUP

thinly sliced beef, served with basil oil,

served with apple and parsley dressing

creamy soup of tomatoes,

TWO CROQUETTES

toasted pine nuts and freshly sliced

10,50

garnished with basil

two types: a beef croquette and chicken-mushroom

V.S.O.P. 2-year old Reypenaer cheese

croquette, served with mustard mayonnaise

10,50

DUTCH PRAWNS
WITH CRAYFISH TAILS

SOUP OF THE DAY

8,75

TARTARE OF SMOKED SALMON
AND A FRESH FRIED SCALLOP

served as a cocktail with a panna cotta

ask our staff what soup

of lemon grass

we’re serving today

POSTILLION’S FRIED EGGS ON BREAD

served with a mint biscuit and

10,50

5,50

GOAT CHEESE AU GRATIN
WITH LITTLE GEM LETTUCE

BREAD
bread freshly baked to

served with fresh organic figs and an organic

completion, served with

15
MIN

5,50

on your choice of white or brown bread

15
MIN

three fried eggs with your choice of ham,

lemon-coriander mayonnaise

cheese and/or roast beef, served on white or brown bread

10,50

10,50

do you know:
a “Broille” is
a bread lollipop

POSTILLION’S 12 O’CLOCK SPECIAL
tomato soup, beef croquette, fried egg and ham on the bone sandwich

11,00

“Broille” of figs and raisins

Guernsey butter,

10,50

sea salt and olive oil

3,50

CLUB SANDWICH
toasted bread with chicken, bacon and anchovy mayonnaise

8,75

MAIN COURSES

“CROQUE MADAME”
toastie with ham on the bone and Beemster cheese,

POSTILLION’S CHICKEN

finished with a fried egg

slow-braised half chicken, marinated and crispy

8,75

16,50
CHICKEN SATAY

BURGERS

15
MIN

tender chicken thigh skewers, served with satay sauce,

HAMBURGER

Oriental chopped raw vegetables and cassave prawn crackers

100% beef hamburger on an Italian flaguette bun with fried

16,50

Limburg Livar pork bacon and Beemster Cheese

16,50

SALADS

SANDWICHES

SALMONSALAD

CARPACCIO
SANDWICH OF
ORGANIC BEEF

of smoked salmon and
a fresh fried scallop

15
MIN

served with pine nuts,

14,00

do you know:
t to saunter
Livar porks ge
in the gardens

THE DUTCH WEED BURGER
healthy, 100% vegetable burger served on a crusty algae bun
with spicy, creamy Weed Sauce, fresh lettuce,
gherkin and fried onion rings. 100% Vegan

18,50
15
MIN

GRILLED RIB-EYE STEAK
served with herb butter or red wine sauce

Each of the burger dishes is served with a cornet of fresh chips

21,50

mesclun and V.S.O.P. 2-year old
Reypenaer cheese

CARPACCIO SALAD
OF ORGANIC BEEF

8,75

COMBINATION OF
SHOULDER FILLET STEAK AND
FRIED LIMBURG LIVAR PORK BACON

and freshly sliced V.S.O.P. 2-year

CURRANT BREAD

old Reypenaer cheese

spread with Beemster cheese,

served with potato mousseline and onion tempura

14,00

organic apple syrup and butter

served with basil oil, roasted seeds

8,75
15
MIN

GOAT CHEESE
SALAD

mixed nuts and a truffle glacé

14,00

SANDWICH WARM
HAM ON THE BONE

21,50

DESSERTS

FRIED DUCK BREAST

DAME BLANCHE

served with little gem lettuce, sweet potato crisps

vanilla ice cream with a delicious warm chocolate sauce

and a mushroom gravy

6,75

21,50

briefly fried, finished with

CHEESECAKE DESSERT

mustard and spring onion

SALTIMBOCCA OF SALMON

cheesecake pie and cheesecake ice cream with a pistachio crisp

8,75

fried and served with a salsa of mozzarella, tomato, sage and raw ham

6,75

21,50
SANDWICH FRESH
MARINATED
SALMON

WHOLE TROUT WITH
ALMOND-BUTTER GRAVY

MANDARIN-PASSION FRUIT SORBET

with apple, pickle and

fried with melted almond-butter gravy and parsley

lemon mayonnaise

21,50

served with red onion,

6,75
CHEESE
duo of goat cheese, reblochon and Morbier

8,75
HOMEMADE TUNA
SALAD SANDWICH

served with a meringue foam

ORGANIC LENTIL CURRY WITH
LEMON GRASS AND CORIANDER

with organic apple syrup and figs

with Romero pepper and crostinis

18,50

capers and green herbs

8,75

DAY SPECIAL
daily new dishes inspired by the seasons

19,50
All entrees are served with potato and vegetable garnish
15
MIN

The dishes that carry the “15 min” icon can be served within 15 minutes. Please let us know if you would like to make use of this option.

8,50

