
POSTILLION KLASSIEKERS     
   

Twee Oma Bobs rundvleeskroketten 9,75 
met zuurdesembrood, frisse salade en mosterdmayonaise    

          

Uitsmijter  11,75

drie gebakken eieren op zuurdesembrood met keuze 

uit schouderham, Beemsterkaas of bacon 

               

Club sandwich 11,75         
met huisgemaakte pulled chicken, spek en 

biologische eiersalade     

Vegetarische tosti  9,75 
een tosti met mozzarella, tomaat, pesto en rucola          
 

Sandwich echt gezond 9,75   
met huisgemaakte pulled chicken, hüttenkäse, 

walnoten en een biologisch ei

Dubbeldoelkoe-hamburger 20,00 
biologische gigabol, hamburger, truffelmayonaise, 

buikspek, kaas en gefrituurde uienringen  

The Dutch Weed Burger 20,00 
één van de gezondste hamburgers ter wereld met 

zeewier als smaakmaker. Deze burger is biologisch

veganistisch, koosjer en halal           

Haantje piri-piri 20,00 
Hollands half haantje, verse frieten en koolsalade          

          

Kipsaté 250 g. 20,00 
huisgemarineerde kippendijen, gefrituurde 

uienringen, atjar en verse frieten   

SOEPEN - 5,75   
     

Paprikasoep van 
"De Verspillingsfabriek"   
met crème fraîche, brood en boter

Soep van de dag 
met brood en boter 

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

BROODJES - 9,75
/ 
SALADES - 12,85  
 

Carpaccio  
oude Beemsterkaas, pittenmix, 

gemengde sla en truffelmayonaise 

Geitenkaas (warm)
peer, walnoten en honing

Gerookte zalm 
piccalilly mayonaise, radijs, 

komkommerspaghetti en 

Salad Pea cress 

Wij hebben gekozen 
   voor zoveel mogelijk 

 ingrediënten van 
   Hollandse bodem.

Heeft u een allergie, laat het ons weten.

LEKKER VOLGENS CHEF HENRIQUE  

Paddenstoelenbruschetta  
met gepocheerd ei, rucola en 

hollandaisesaus

9,75 

Flammkuchen  
met spekjes en rode ui 

6,50 

Pistolet Hollandse rookworst 
met zuurkool en mosterdmayonaise 

8,75  

Broodje ossenworst 
met Amsterdamse uitjes 

en truffelmayonaise 

8,75  

POSTILLION
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Ook vegetarisch te bestellen

1 1 :30 -  17 :00

Biologisch



VOORGERECHTEN      
 

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

ONZE TOPPERS - 20,00  

HOOFDGERECHTEN      
 

Maaltijdsoep van vis  20,00 
met brood en boter     

          

Scholfilet    20,00

in jus van geroosterde hazelnoot en gebakken suikersla

               

Diamanthaas  20,00         
met zwarte knoflook boter en Rosevalaardappel

         

Eendenborst  20,00 
met pastinaakcrème, appel en stroop van balsamico

Spies ‘onwies’ 300 g. 20,00   
varkenshaas, spek en champignons          

          

Vegetarische quiche  18,00   
met spinazie, feta en walnoten                   

Vegetarische paddenstoelenspätzle 18,00   
met romanesco, trostomaat en groene kruiden

Cocktail reuzegarnalen 12,50  
pluksla, appel, groene kruiden, 

saus van mierikswortel en tomaat 

Gerookte zalm 12,50

piccalillymayonaise, radijs, komkommer-

spaghetti en Salad Pea cress

Rundertartaar van Ierse bavette  12,50 
truffelmayonaise, sesamzaad

en kwartelei

Carpaccio van rund 12,50  
oude Beemsterkaas, pittenmix,

gemengde sla en balsamicoglacé

NAGERECHTEN

Dame blanche   7,75

biologisch vanille-ijs, amandelcrunch

en warme chocoladesaus 

Moelleux van chocoladekaramel   7,75

karamelijs en gezouten karamelsaus 

Panna cotta van suikermais  7,75

Amerikaanse pancake en popcorn

Camemberttaartje 9,50

peer, walnoot en biologische honing 

> Brood & olijven met boter en truffelmayonaise

> Frisse koolsalade

> Rosevalaardappelen in olie en rozemarijn gegaard

> Frites met mayonaise en/of ketchup

> Geroosterde gemengde groenten

> Gefrituurde uienringen in bierbeslag

BIJGERECHTEN - 3,60

Biologisch

Heeft u een allergie, laat het ons weten.

Vis met ASC-keurmerk

Verantwoorde kweekvis

Vegetarisch

ASC

ASC

ASC

Linzensalade 10,50

met geitenkaas, sinaasappel, 

gepofte trostomaat en sla

SOEPEN - 5,75     
   

Paprikasoep van "De Verspillingsfabriek"
met crème fraîche, brood en boter

 

Soep van de dag 
met brood en boter 

MSC

Duurzaam gevangen
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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, 

verse frieten en 

koolsalade

Kipsaté 250 g. 
huisgemarineerde kippen-

dijen, gefrituurde uienringen, 

atjar en verse frieten

Dubbeldoelkoe-hamburger
biologische gigabol, hamburger, 

truffelmayonaise, buikspek, kaas en 

gefrituurde uienringen 

Psst... De haantjes zijn lekkerder 

               dan de hennetjes!

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.

Wij hebben gekozen voor zoveel mogelijk 

   ingrediënten van 

Hollandse bodem.


