POSTHUYS
Dineren

Broodplankje met roomboter, olijfolie, pesto en zeezout, humus

€ 7,75

Voorgerechten

geserveerd met een broodje en boter

Geitenkaas met honingcranberrysaus
Carpaccio van de Schotse hooglander met een frisse citroendressing
Garnaaltjes met cocktailsaus

€ 7,75
€ 9,75
€ dagprijs

Soepen

geserveerd met een broodje

Soep van de dag

€ 6,50

Hoofdgerechten

geserveerd met aardappelgarnituurtje, kleine salade en een verse compote

Scholfilet met zeekraal en een mosterdkorstje (ovengerecht)
Kabeljauw met kerrie, gember en een jasje van broodkruim (ovengerecht)
Tongslibs, in de pan gebakken

€ 20,75
€ 18,75
€ 23,75

Varkenshaasrondo omwikkeld met spek, gegarneerd met appel-gemberstroop
Medaillons van diamanthaas met een stukje blauwe kaas en cranberrysaus
Ribeye met kruidenboter en pesto

€ 19,75
€ 21,75
€ 22,75

Leonie’s Stoof van de Schotse Hooglander, gesudderd met uien en cranberries

€ 19,75

Vegetarisch

geserveerd met aardappelgarnituurtje, kleine salade en een verse compote

Spaghetti met knoflookpeper, olijfolie, pesto en Grana Padano
Ovenschotel met aubergine, courgette, geitenkaas en aardappeltjes
Linzen salade met feta en olijven
Informeer ook naar ons wisselende weekgerecht!

€ 15,75
€ 18,75
€ 16,75
€ dagprijs

Kindergerechtjes
Kroket, schaaltje frietjes en appelmoes
Drie knakworstjes met friet en appelmoes
Kipschnitzeltje met frietjes en een schaaltje appelmoes
Spaghetti met bolognesesaus, parmezaanse kaas en appelmoes
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€
€
€
€

6,75
5,75
7,75
7,50

POSTHUYS
Dessert’s
Eén bolletje roomijs met slagroom
Roomijs met gemberhoningsaus, walnoten en slagroom
Sorbet met cranberry’s en een vleugje likeur
Vlielandse peertjes met roomijs en slagroom
Warme lava cake met roomijs en slagroom

€
€
€
€
€

3,75
7,00
7,25
7,75
7,75

Rode wijnen
Huiswijn Claro Shiraz Carménère

glas € 4,00

fles € 17,75

Villa Luisa Primitivo

€ 18,75

Santa Alicia Merlot Reserva

€ 19,75

Burchino, Chianti Superior

€ 22,75

soepele en sappige wijn met in zijn stevige, verwarmende smaak schakeringen van pruimen,
zwarte kersen, bessen, laurier en kruiden
diepe robijnrode kleur, met aroma's van rijp fruit, bittere chocolade en specerijen
intens robijnrood, karakteristiek met veel kersen, leer en ceder smaken. Vol tonen van zoethout
en gewikkeld in bijna gekonfijt fruit.

Witte wijnen
Huiswijn Claro Chardonnay Sauvignon Blanc

glas € 4,00

fles € 17,75

Villa Luisa Pinot Grigio

€ 18,75

Monteluna Verdejo Viura

€ 19,75

G.Bertrand Classic Chardonnay

€ 22,75

geurige, elegante wijn die knisperend fris is en tegelijk fraaie nuances van citrusvruchten biedt
opwekkende sappige smaak met onder andere citrusvruchten, passiefruit en een vleugje asperges
sappige, gulle witte wijn die de zintuigen met fris citrusfruit, een hint van noten en
een vleugje vanille verleidt

Rosé wijn
Huiswijn Granjour Fruity

glas € 4,00

helder van kleur en een perfecte combinatie van druiven met een hint
van zwarte bessen en aardbeien

fles € 17,75
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