
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.15
MIN

Onze keuken is geopend 
van 11:00 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. 

DAME BLANCHE

vanille-ijs en warme chocoladesaus
6,75

CREMA CATALANA

crema catalana van biologische pure chocolade 
met aardbeiensorbet en een crumble van mint 

6,75

WATERMELOEN

soep, sorbet en salade van watermeloen met 
lavendelkaramel 

6,75

CAMEMBERT

taartje van camembert met appel  
en biologische appelstroop

6,75

ZOETIGHEDEN

KROKETTENDUO

keuze uit Van Dobben rundvlees- of groentekroket  
met grove mosterd en zuurdesembrood

8,75 

UITSMIJTER POSTILLION

drie gebakken eieren op zuurdesembrood 
met ham, Beemsterkaas en/of rosbief

11,00

POSTILLION 12-UURTJE

keuze uit Van Dobben rundvlees- of groentekroket met paprikasoep  
van De Verspillingsfabriek, huisgemaakte eiersalade en 

Beemsterkaas,  geserveerd op zuurdesembrood
11,00 

CLUBSANDWICH

getoast zuurdesembrood met pulled chicken, bacon, 
huisgemaakte eiersalade en truffelmayonaise

11,00 

CROQUE POSTILLION

getoast zuurdesembrood met beenham,
gemarineerde brie en appel-walnotensalade 

8,75 

KLASSIEKERS

15
MIN

CARPACCIO 

biologische rundercarpaccio met  geroosterde notenmix, 
mesclun en Reypenaer V.S.O.P. kaas 

8,75

PULLED PORK

pulled pork met smokey barbecuesaus en rucola
8,75

BRIE

gemarineerde brie met kropsla en notenmix
8,75

ZALM

huisgerookte zalm met biologische hangop en mesclun
8,75

NIÇOISE

niçoise met tonijn, haricots verts, kappertjes, ei en olijvencrunch
8,75

BROODJES - SALADES

Keuze uit zuurdesem
brood,  

Libanees platbrood 
of salade.*

PAPRIKASOEP VAN  

DE VERSPILLINGSFABRIEK

paprikasoep van De Verspillingsfabriek met  
gepofte puntpaprika en groene kruiden

5,50

SOEP VAN DE DAG

wij vertellen u graag welke soep  
we vandaag serveren

5,50

BROOD

vers afgebakken zuurdesembrood met Guernsey boter,  
zeezout en olijfolie

3,50

SOEPEN

Alle ‘warm’ gerechten worden geserveerd met bijpassend aardappel- en groentegarnituur.

TOPPERS

POSTILLION KIPPETJE 

gemarineerde, langzaam gegaarde Hollandse halve kip  
in een krokant velletje en verse frieten 

16,50

KIPSATÉ

spies van malse kippendij met satésaus, 
oosterse rauwkost, cassave kroepoek en verse frieten

16,50

HAMBURGER

gegrilde runderburger op Italiaanse flaguette van olijf en tomaat 
met gemarineerd buikspek, Beemsterkaas en verse frieten

16,50

THE DUTCH WEED BURGER 

100% plantaardige burger, geserveerd op algenbrood met pittige 
romige weedsaus, salade, augurk, uiringen en verse frieten

18,50

KOUD

15
MIN

15
MIN

15
MIN

15
MIN

15
MIN

15
MIN

BIOLOGISCHE RUNDERTARTAAR   

biologische rundertartaar, op smaak gebracht met witte 
truffelolie, afgemaakt met olijven, kappertjes, rucola, 

komkommerlinten en Beemsterkaas 
10,50

HUISGEROOKTE ZALM

huisgerookte zalm met lamsoren en een salade van  
Roseval aardappel, kappertjes, bieslook en sjalottendressing

10,50

GEMARINEERDE BRIE 

in port gemarineerde brie met gepofte puntpaprika en kropsla 
10,50

 
GAMBA’S

in knoflook gemarineerde gamba’s met hangop  
van biologische yoghurt en tomatensalsa

10,50

COPPA DI PARMA

 crostini met Coppa di Parma en pulled pork,  
gekarameliseerde groene asperges en olijvencrunch 

10,50

Weetje: de malse patty is
 

gemaakt van zilte sojasn
ippers 

en Royal Kombu, een kra
chtig 

winterwier.

POSTILLION
HOTELS

WARM

RUNDERRIBEYE

gegrilde runderribeye met chimichurri en  
hummus van gepofte aubergine 

22,50

LAMSSCHENKEL

gestoofde lamsschenkel met gepofte trostomaat
22,50

WIJTINGFILET

wijtingfilet gebakken in tempurabeslag met een salade  
van taugé, bimi en cashewnoten

22,50

DORADE

hele dorade gebakken met citroen en korianderboter
22,50

BROCHETTE VAN EEND

Brochette van eend gepaneerd in dukkah,  
met crème en chips van pastinaak en aceto balsamico

22,50

GNOCCHI

krokant gebakken gnocchi met jonge bladspinazie,  
paddenstoelen en truffeltapenade 

21,50

Dukkah is een noten en 
specerijenmengsel 

uit het Midden-Oosten.

* Maak van uw salade een maaltijdsalade! Voor 14,00

In De Verspillingsfabriek worden als basis ‘geredde
 

producten’ gebruikt. Bijvoorbeeld groente en fruit di
e 

door hun vorm niet voor verkoop geschikt zijn.


