
KROKETTEN DUO

twee rundvleeskroketten van ‘Van Dobben’ op  
biologisch brood met grove mosterdmayonaise 

9,50 

UITSMIJTER

drie gebakken biologische eieren, met keuze uit 
schouderham, Beemster kaas, champignons  

of gerookt spek 
11,50

BIEFSTUK 

gebakken biefstuk 150 gram op desembrood,  
wit of volkoren, met champignons, uien  

en z’n eigen jus 
14,50

CLUB SANDWICH

geroosterd desembrood, wit of volkoren,  
met biologische kipfilet, gerookt spek,  
biologisch eitje en truffelmayonaise

10,50 

15
MIN

BOERENTOSTI

met Beemster kaas, schouderham, gegratineerd met 
bechamelsaus en geraspte Reypenaer VSOP kaas

8,75

KLASSIEKERS

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. 

POSTILLION HAANTJE CAJUN

Hollands half haantje gemarineerd met Cajun, geserveerd met verse frieten  
of gepofte aardappel met huisgemaakte salsa 

18,50

15
MIN

KIP SATÉ 

huis gemarineerde kippendijen ca. 200 gram met satésaus,  
atjar, kroepoek, gefrituurde uitjes en verse frieten

18,50

HAMBURGER ANGUS ABERDEEN  

gegrilde hamburger 180 gram, biologische gigabol met sesam,  
gerookt spek, Beemster kaas, augurk, truffelmayonaise en verse frieten

 18,50

FALAFEL BURGER 

biologische gigabol met sesam, tomatenconcassé,  
rode ui, oude Beemsterkaas en verse frieten

18,50

TOPPERS

SOEPEN

LUNCH

Biologisch 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.Brainfood 15
MIN

RODE LINZENSOEP 

5,50

BROODJE LAMSHAM 

met rucola, koriandermayonaise en zontomaat  
8,50

SALADE ZOETE AARDAPPEL

met avocado, feta kaas en  
gepofte Krommerijnse cherry-tomaat 

12,50

Chef-kok Samir

LEKKER VOLGENS...

ECHT GEZOND 

rosbief, tomatenspread, augurk, 
waterkers, pompoenpitten en een 

biologisch eitje
8,75 / 12,50

CAPRESE

buffelmozzarella met pruimtrostomaat, 
basilicumdressing en 

komkommerspaghetti 
8,75 / 12,50

TONIJN MSC 

suikersla, rode ui, gefrituurde kappertjes, 
olijvenkruim en een biologisch eitje

8,75 / 12,50

15
MIN  

TOMATENSOEP VAN  

GEREDDE TOMATEN

met een quenelle van olijven en mascarpone,  
croutons en biologisch brood 

5,50

SOEP VAN DE DAG  

vraag ons welke huisgemaakte soep we  
voor u hebben gemaakt vandaag.  

Met biologisch Buerli brood en roomboter
5,50

SANDWICHES & SALADES

ZALM 

tartaar van gerookte zalm met  
peterselie en een relish van mais 

8,75 / 12,50

CAESAR 

huisgemaakte pulled chicken, 
dungesneden fuet, croutons,  
rode ui, oude Beemsterkaas

8,75 / 12,50

CARPACCIO  

VAN RUND 

dun gesneden met rucola, 
peterseliemayonaise, augurk en  

oude Beemsterkaas
8,75 / 12,50

psst... voor de 
(flex)-vegetariër hebben 
we groentekroketten!

tip... ook lekker 
met extra 

verse frieten! 3,50

psst... haantjes wor
den 

normaal vergeten, m
aar zijn 

lekkerder dan de he
nnetjes! 

biologisch desem sandwiches  
wit of volkoren



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. 

DINER

HANGOP À LA ROMANOFF 

met in balsamico gemarineerde aardbeien,  
meringue en chocoladecrunch

7,50

BROWNIE 

met biologisch citroensorbetijs en bosvruchtencoulis
7,50

PANNA COTTA VAN  

JAN EN THEO KOFFIE  

met blauwe bessenmuffin 
7,50

MANGO PASSIE SORBET 

met een salade van watermeloen en munt 
7,50

NAGERECHTEN

BROOD 

met boter en olijfolie 
 

GEPOFTE AARDAPPEL 

met kruidencrème

VERSE FRIETEN 

met mayonaise en/of ketchup

GEBAKKEN AARDAPPELTJES

GEROOSTERDE GROENTEN 

uit het seizoen 

POSTILLION SALADE 

met verschillende groenten 

3,50 PER ITEM

BIJGERECHTEN

SOEPEN

15
MIN  

TOMATENSOEP VAN  

GEREDDE TOMATEN

met een quenelle van olijven en mascarpone,  
croutons en biologisch brood 

5,50

SOEP VAN DE DAG  

vraag ons welke huisgemaakte soep we  
voor u hebben gemaakt vandaag. 

Met biologisch Buerli brood en roomboter
5,50

HOOFDGERECHTEN

FRENCH RACK VAN VARKEN   

afgelakt met barbecue- en appelsaus met gebakken appel 
19,50

ENTRECÔTE PER 160 GRAM  

OF BIEFSTUK PER 200 GRAM

maak uw keuze uit rode wijnsaus of Hollandaise saus 
19,50

GEBAKKEN MAKREELFILET MSC 

met gepofte paprika en paprikamayonaise 
19,50

STOOFPOTJE 

van zeewolf en gamba’s geserveerd in een biologische brostei 
19,50

RISOTTO MET KALKOENDIJ BRISKET

gevuld met shiitake, bosui, waterkers en oude Beemsterkaas  
 19,50

QUICHE 

gevuld met babyspinazie, gegrilde courgette,  
walnoot, brie, pruimtrostomaat en rucola

 19,50 

psst... ook 
vegetarisch  
te bestellen

Alle hoofdgerechten worden geserveerd exclusief bijgerechten. 
Maak een keuze uit onderstaande bijgerechten.

CARPACCIO VAN RUND 

met peterseliemayonaise, oude Beemsterkaas,  
gefrituurde kappertjes en geplukte sla

12,50

CAPRESE

buffelmozzarella met pruimtrostomaat,  
basilicumdressing en komkommerspaghetti 

12,50

LAMSPASTRAMI 

met dun gesneden fuet, geplukte sla, waterkers,  
pompoenpitten en tomatenbruschetta

12,50 

ZALM

tartaar van gerookte zalm met peterselie  
en een relish van mais 

12,50

VOORGERECHTEN

POSTILLION HAANTJE CAJUN

Hollands half haantje gemarineerd met Cajun, 
geserveerd met verse frieten  

of gepofte aardappel met huisgemaakte salsa 
18,50

15
MIN

KIP SATÉ 

huis gemarineerde kippendijen ca. 200 gram  
met satésaus, atjar, kroepoek, gefrituurde uitjes  

en verse frieten
18,50

HAMBURGER ANGUS ABERDEEN  

gegrilde hamburger 180 gram, biologische gigabol  
met sesam, gerookt spek, Beemster kaas, augurk, 

truffelmayonaise en verse frieten
 18,50

FALAFEL BURGER 

biologische gigabol met sesam, tomatenconcassé,  
rode ui, oude Beemsterkaas en verse frieten

18,50

TOPPERS

psst... haantjes wor
den 

normaal vergeten, m
aar 

zijn lekkerder dan 
de 

hennetjes! 

Biologisch 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.Brainfood 15
MIN


