
POSTILLION
HOTEL AMERSFOORT VELUWEMEER

Wij hebben gekozen 

    voor zoveel mogelijk 

 ingrediënten van 

   Hollandse bodem.

Tosti ham/kaas 10,00 
met wit- of bruin brood en ketchup   

 
Rundvleeskroketten   10,50

met wit- of bruin brood en mosterd 

Oesterzwamkroketten 11,50 

met wit- of bruin brood en mosterd 

Panini 11,50

met pulled chicken, pesto, rode ui en oude kaas

Uitsmijter (ook vegetarisch te bestellen)  12,75

van 3 gebakken biologische eieren op wit- of bruin 

brood met ham en Beemster kaas 

Twaalf uurtje  13,25

broodje met oesterzwamkroket, kopje paprikasoep 

en een spiegelei met kaas (keuze uit Zuurdesem wit of bruinbrood)

 
Avocadoburger  21,00

op een sesambol met tomaat, augurk, burgersaus, 

cheddar en frites 

Runderhamburger  23,25

op een sesambol met tomaat, augurk, burgersaus, 

cheddar en frites 

Heb je een allergie, laat het ons weten.

11:30 - 17:00

Geroosterde paprikasoep 
met lavasolie geserveerd 

met brood en boter 

6,25

BROODJES 12,00 

SALADES 15,75

Brie 
met pesto crème, 

ingemaakte aceto balsamico 

uitjes en cashewnoten

Pastrami 
met augurk, rode ui en 

mosterdmayonaise

Makreel 
met avocado en

citroen-dille crème

L U N C H

KLASSIEKERS SOEP
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(keuze uit wit- of bruinbrood)

met spek +€1,50

BiologischVegetarisch



D I N E R

Sorbetijs   9,40

met vers fruit en slagroom 

Strawberry cheesecake 10,50 

met gemarineerde aardbei aardbeisorbetijs

Citrusparfait   10,50

met chocolademousse 

Kaasplankje   14,75

met walnoten, druiven en vijgenchutney 

Terrine van gerookte 
zalm en forel 
met zoetzure 

komkommer, sesam-

creme en kappertjes  

13,60

Desembrood met 
tapanades  

8,35

Geroosterde 
paprikasoep  
met lavasolie 

geserveerd met 

brood en boter 

6,25

Dun gesneden
runderlende 
met aceto balsamico, 

little gem, bosui en 

gefrituurde uitjes 

14,75 

Alle hoofdgerechten worden

geserveerd met aardappel- en groente garnituur.

HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTEN

KIDS

17 :00 -  21 :30

VOORGERECHTEN  

Carpaccio van 
oesterzwam
met feta, zwarte 

knoflookcreme en 

gerookte amandelen 

13,60
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VAN DE BBQ

Tomatensoep 5,25

Snack met frites 6,35 
(keuze uit kroket/frikandel/kipnuggets/kaassoufflé/ Kibbeling)

Poffertjes met roomboter en poedersuiker  5,25

Schatkist 3,95

Vers fruit met bol vanille ijs en slagroom 6,25

PIZZA

Pizza margherita  13,00 

Pizza met champignon  14,00

en tijm

Pizza met salami, rode ui  14,00

en rucola  

BiologischVegetarisch

Heb je een allergie, laat het ons weten.

Gerookt buikspek  20,95

op een sesambol met uiencompote, augurk en mostermayonaise 

Pulled eryngii paddestoel  20,95

op een sesambol met koolsalade, barbecuesaus, augurk en rode ui

Avocadoburger  21,00

op een sesambol met tomaat, augurk, burgersaus en cheddar

Halloumi  22,00

met groene asperge, zongedroogde tomaat en aceto balsamicosiroop 

Runderhamburger  23,25

op een sesambol met tomaat, augurk, burgersaus en cheddar

Gambaspies  24,10

met citroen en tomatenantiboise

Runderbrisket 27,25

afgelakt met barbecuesaus en geserveerd met chimicuri




