
Volwassenen - Dinsdag t/m donderdag  €  37,50
Volwassenen - Vrijdag t/m zondag  € 42,50

Kinderen - 2 t/m 3 jaar   €    9,50
Kinderen - 4 t/m 6 jaar  €  18,50
Kinderen - 7 t/m 11 jaar  € 24,50

*Tijdens de feestdagen gelden andere tarieven* 

Posthuys Fine Tasting à la carte
u betaalt bij à la carte lunchen & dineren per gerecht, in plaats van een vaste prijs.

Geniet van de lekkerste sushi, vlees- en visgerechten en nog veel meer!

Posthuys Diner arrangement
Gedurende de avond kunt u onbeperkt genieten van onze gerechten tegen één vaste prijs per persoon.

De hoeveelheid van elk gerecht is tussengang-formaat, waardoor dit concept geschikt is voor zowel kleine- als grote eters!
De serveertijd varieert per gerecht, het is daarom aan te raden om niet op elkaar te wachten.

U kunt per ronde 1 gerecht per persoon bestellen (m.u.v. bijgerechten, deze kunt u ten alle tijden bestellen).
Desserts & dranken zijn niet inbegrepen, we serveren GEEN KRAANWATER.

Keuken sluit om 21:45u,  laatste bestelling om 21:30u. Desserts kunt u nog tot 22:00u doorgeven aan de keuken.

Verspilling wordt niet gewaardeerd bij Posthuys, restanten kunnen in rekening worden gebracht.  



Meent 57

4141 AB Leerdam

+31(0) 345 618 393

Posthuys

Posthuysleerdam

 
 
Gegrilde zalm 
Grilled salmon 
 
Gegrilde zeebaars 
Grilled seabass 
 
Yu Pan met diverse vis, boullion en kaas 
Yu Pan with fish, boullion and cheese 
 
Kabeljauw rode curry 
Cod red curry 
 
 
 
 
 
 

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50

 
 
Maki komkommer 6 st
Maki cucumber
 
Sushi vega mix  4 st  
 
Edamame  
 
Broccoli cremesaus  
Broccoli cremesauce 
 
Korean Tofu 
 
Vegetarische loempia's 6st  
vegetarian springrolls 
 
Sushi Burger vegetarisch 1 st 
Sushi Burger vegetarian 1 st 
 
 
 
 

€ 4,50

€ 7,00

€ 5,95

€ 9,50

€ 8,50

€ 5,50

€ 10,50

Crème brûlée  
  
Gebakken Ijs met caramel  
Fried Icecream with caramel  
  
Schepijs 2 bollen  
Scoop ice  
vanille/aardbei  
  
Chocolade cakeje
Chocolad cake 
 
  

€ 6,50

€ 6,50

€ 5,50

€ 3,75

*Alle gerechten worden geserveerd zonder bijgerechten

All dishes are served without side dishes

DESSERT

BIJGERECHTEN

*Alles onder voorbehoud van zet-drukfouten

Frites 
Fries 
 
Zoete aardappel frites 
Sweet potato fries 
 
Verse salade mix 
Fresh Salad Mix 
 
White rice 
witte rijst

€ 5,50

€ 6,50

€ 5,50

€ 4,50

Korean chickenpops sweet 
& sour chillisauce 
 
Usuyaki ribeye met courgette 3 st.
Ribeyerolletjes | courgette | Teriyakisaus
Ribeyerolls | zucchini | Teriyakisauce 
 
Kippendijen met rode curry 
Chickenthigh with red curry

Lamsrack 2 st 
Lambsrack  
 
Crunchy Honey Beef 
 
Soy Garlic Beef 
 
Angus biefstuk pepersaus 
Angus Beefsteak pepersauce

€ 9,50

€ 9,50

€ 12,50

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50

BROODJES

Huisgemaakte krabsalade 
Homemade crabsalad 
 
Huisgemaakte Zalmmoussesalade 
Homemade Salmonmousesalad 
 
Avocado  | +€ 1,00 gekookt ei | +€ 1,50 zeewiersalade             vanaf  
Avocado  | +€ 1,00 hardboiled egg | +€ 1,50 Seaweedsalad  
 
Kroketten  
Croquettes 
 
Rundercarpaccio 
Beef carpaccio 
 
Krokante kip met zoetzure chilisaus 
Crunchy chicken with sweetsour chilisauce 
 
Ossenhaaspuntjes met knoflook 
Beeffilet with garlic 
 
 
 
 
 

€ 9,95

€ 9,95

€ 7,50

€ 8,00

€ 12,50

€ 13,50

€ 14,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 14,50

€ 16,50

SALADE geserveerd met 3 sneetjes stokbrood 

Salade malse ossenhaaspuntjes  
Salad with tender beeffilet 
 
Salade gegrilde zalm  
Salad grilled salmon 
 
Salade zeewier avocado 
Salad seaweed avocado 
 
Salade gegrilde kippendijen 
Salad grilled chickenthigh

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

SUSHI gerechten

Maki Posthuys 4 st   
zalmmousse | komkommer| avocado| panco crumble   
salmonmousse| cumcumber | avocado | panco crumble   
   
   Dragon Roll 4 st  . 
gefrituurde garnaal | komkommer | avocado | tobiko   
fried shrimps | cumcumber | avocdo | tobiko   
   
Carpaccio Roll 4 st  . 
rundercarparccio|rucoladressing|avocado   
beefcarpaccio| arugula| avocado   
   
Spicy Chicken Roll 4 st  . 
geparneerde kip | spicy mayonaise | komkommer | avocado   
breaded chicken | spicy mayonnaise | cumcumber | avodo  

Unagi Roll 4 st  . 
Gegrilde paling | komkommer | avocado   
Grilled eel | cumcumber | avocado   
   
 

 
   
Crazy Salmon Roll 4st  . 
geflambeerde zalm | roomkaas|avocado | komkommer   
flambé salmon | creamcheese | avocado | cucumber   
   
Sushi Bonbon 4 st  . 
zalmmousse | kaas | zeewier | komkommer | avocado   
salmonmousse | cheese | seaweed | avocado | cucumber   
   
Sushi Burger 1 st  . 
zalmmousse | kaas | komkommer | avocado   
salmonmousse | cheese | avocado | cumcumber  

€ 9,50

€ 9,50

€ 12,50

€ 12,50

KOUDE gerechten

Zalm sashimi
Salmon sashimi

Rundercarpaccio
Beefcarpaccio

Verse oesters
Fresh oyster

Salmon Ponzu
Zalm Carpaccio | Japanse azijn | mango & rode ui snipper 
Salmon Caparccio | Japanese vinegar | mango & red onion shrdes

€ 9,50

€ 12,50

€ 9,50

€ 12,50

WARME gerechten

Kreeftenbisque   
Crayfish soup  
  
Coquille met gekruide cremesaus  
scallop with spicy cremesauce  
  
BBQ kipspies Teriyakisaus  
BBQ chickensatay Teriyakisauce  
  
Gamba pannetje met Aziatische kruidenolie  
Shrimps pan with Asian herboil  
  
Ebi Panko garnaal 3 st . 
Fried Shrimps  3 pieces 
  
Peking eend met flensjes  
Peking duck pancakes  
  
Indische kipsaté pindasaus  
Chickesatay peanutssauce  
  
Bittergarnituur 10 st . 

€ 12,50

€ 12,50

€ 11,50

€ 13,50

€ 9,50

€ 10,50

€ 9,50

€ 9,50

BROODJES

Te bestellen 

van 

12:00 - 17:00 uur

SALADES

Te bestellen 

van 

12:00 - 17:00 uur


