van de tap
Gulpener Pilsner
Fris, licht bitter met een pittige twist
Lage gisting (Alc. 5.0%)

Gulpener - UR Weizen
Zacht, fris en karaktervol. Een echte dorstlesser
Hoge gisting (Alc. 5.3%)

Posthûs Rosé
Een fris huisgemaakt rosé bier

0,18 cl
0,25 cl
0,50 cl

2,25
2,75
5,25

0.30 cl
0.50 cl

3,50
6,00

0.30 cl

3,50

uit de fles
Gulpener - Chateau Neubourg

4,25

Bekroond met een European Beer Star Award
Lage gisting (Alc. 5.5%)

Gulpener - Gerardus Dubbel

4,00

Eigentijds en eigenzinnig kloosterbier. zuur en kruidig
Hoge gisting (Alc. 7%)

Gulpener - Gerardus Blond

4,00

Specerijen en hop zorgen voor een rijke ronde smaak
Hoge gisting (Alc. 6,5%)

Us Heit - nuchtere heit

3,25

Een alcohol arm bier met een moutige en zoete smaak
Lage gisting (Alc. 0,1%)

Maallust - zware jongen (tripel)

5,50

Volmoutig van smaak. Ongefilterd en niet gepasteuriseerd
Hoge gisting (Alc. 8,7%)

Maallust - 1818

5,75

Een quadrupel bier. Vol, moutig, krachtig en flink hoppig
Hoge gisting (Alc. 10%)

Wieninger Natur-Radler (Alc. 2,2%)

3,75

Plein 15
8754 ER Makkum
+31 (0)515 231153
info@itposthus.nl
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Bieren

Wijnen

Dutch Hope

Huiswijnen
Dutch Hope, Chenin Blanc-Viognier

4,50

21,00

4,50

21,00

4,50

21,00

abrikoos | witte perzik | hints van passievrucht

Dutch Hope, Shiraz Mourvèdre
zomerse pudding | kruidnagel | rood fruit

Pasqua, Pinot Grigio rosé
bloemig | peer | abrikoos

La Croissade, Gros Manseng (medium sweet)

4,50

21,00

halfzoet | grapefruit | verse ananas

Witte wijnen
Luis Cañas, Rioja Blanco

6,25 29,50

bloemen | rijp (exotisch) fruit | hazelnoten | houttoets

Fritz Fisk, Riesling Trocken

6,75 34,00

groene appel | meloen | grapefruit

Gérard Bertrand, Reservé Spéciale Chardonnay

Rode wijnen
5,75 29,50

vijgen | pruimen | rood fruit | warmte

Opi, Malbec

Damrak (Amsterdam)

Boomsma gin (Leeuwarden)

Deze wijn komt echter niet van
nederlandse bodem maar vind
zijn oorsprong in Zuid afrika.
de architectuur die de
Nederlanders in de jaren vijftig
van de vorige eeuw naar Kaap de
Goede Hoop brachten werd "Cape
Dutch" genoemd.
De naam van deze wijn "Dutch
Hope" was een logisch gevolg
van de verfijnde mix en viert
deze baanbrekende mix van de
oude en nieuwe wereld.

Pina Colada

7,25 36,50

Een exotische cocktail met rum, kokos en ananas.
Een echte klassieker!

Moscato d'asti (Italië)

Mojito

Mousserende wijnen
7,50

Pronol

5,00

25,00

v.a.

45,00

Frizzante Prosecco

Banyuls (Frankrijk)

Sergio Grimaldi

Hendrick's (Girvan, Schotland)

5,00 24,50

Champagne

Mojito
De mojito cocktail ziet er goed
uit, is lekker fris en heel
makkelijk te maken. Het is
dan ook niet vreemd dat deze
cocktail over de hele wereld
gedronken wordt.

10,50

Minder nadruk op jeneverbes, daarom anders dan andere
gins. Een lichte, delicate en zeer florale gin met een unieke
lichtzoete smaak gebaseerd op een mix van 3 botanicals:
kamperfoelie, kamille en pomelo.

11,50

Cocktails

rode bessen | kersen | wilde aardbeien | pruimen | truffel

Gérard Bertrand

Bloom (Londen)

6,50 32,50

dessert wijnen

8,50

Rijke, kruidige smaak met citrustonen. De afdronk is vervuld
van de mild zoete, warme smaak van gentiaan en zoethout.

Hendrick’s gebruikt Bulgaarse roos en komkommer om
aan haar smaak toe te voegen en een extra dimensie te geven.

rood fruit | peper | vanille

Gérard Bertrand, Reservé Spéciale Merlot

7,50

Prachtige combinatie van exotische kruiden en specerijen,
een zacht Nederlands alternatief voor de veelal bittere
Londense dry gins.

omdat Wij van Regionale
producten houden, klinkt een
wijn met de naam "dutch hope"
natuurlijk heel goed.

7,25 36,50

rijpe appel | limoen | bloemen

Torrevento Faneros Salice Salentino, Negroamaro

Gin-Tonics

8,50

Nog een Mojito-mythe is de
invloed van Ernest Hemingway.
In Havana is een bar die beweert
de allereerste Mojito ooit te
hebben gemaakt, de Bodeguita
del Medio. Buiten dat de cocktail
hier ontzettend lekker is, hebben
ze er ook een ingelijst briefje
hangen, ondertekend door Ernest
Hemmingway, waarop staat "My
Mojito in La Bodeguita, My Daiquiri
in El Floridita". Hoe echt het
briefje is, is alleen nog maar de
vraag.

8,50

Een echte dorstlesser, vooral bij warm weer.
Met rum, bruisend water, limoen, rietsuiker en munt.

Canard-Duchene

itposthusmakkum

itposthus.nl

Warme dranken
vers gemalen Koffie (Dutch BEANS)
Espresso
dubbele espresso
Cappuccino
Café latte
Latte macchiato
Thee (Dutch Leafs)

2,25
2,25
3,00
3,00
3,00
3,25
2,50

diverse smaken:
verkwikkende earl grey | brutale bosvrucht | groene lemon
eigenwijze chai | gezellige appeltaart | avontuurlijke cranberry
fruitige blonde | vurige rooibos | vertrouwde ceylon

Chai Latte
Verse muntthee met honing
Potje verse thee, p.p.
Potje verse muntthee, p.p.
Slagroom
Makkumer slagroom

3,75
3,00
5,00
6,00
0,75
1,25

Speciale koffies
Koffie It Posthûs

6,50

Makkumer slokje en slagroom

Irish koffie

6,50

Ierse whisky, bruine basterdsuiker en slagroom

French koffie

6,50

Cointreau en slagroom

Italian koffie
Amaretto en slagroom

6,50

Koffie
dutch beans
Weloverwogen keuze, voor de
lekkerste koffie!
Naast het feit dat wij
uitsluitend gaan voor de beste
kwaliteit, zijn wij een groot
voorstander van regionale
producten. Onze koffie komt
dus niet uit italië, maar gewoon
uit ons eigen Nederland en dan
bedoelen we natuurlijk niet de
vers geplukte koffie bonen (want
die groeien niet in ons land).
Dutch Beans is Fair Trade en
gebrand op kwaliteit. De hoogste
kwaliteit 100% arabica koffie.
Wij hopen dat u hem net zo
lekker vindt smaken, als wij.
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Frisdranken
Chaudfontaine rood (0,25 ml)
Chaudfontaine Rood (0,50 ml)
Coca cola | Coca cola light
Sprite
Fanta
Bitter Lemon
Tonic
Rivella
Ginger ale
Ice tea sparkling

2,50
4,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,75
3,25
2,50

Zonder koolzuur
Chaudfontaine blauw (0,25 ml)
Chaudfontaine blauw (0,50 ml)
Ice tea green
Biologische Appelsap van "van Kempen"
Biologische Jus d'orange van "van Kempen"

Water is misschien wel onze
eerste levensbehoefde...

1,50
2,50
2,50
3,25
3,25

Kraan
Water

Aperitieven
It Posthûs

5,50

Makkumer slokje | prosecco | verse munt

Spritz

5,50

Aperol | prosecco | spuitwater | sinaasappel

Hugo

5,50

Vlierbloesemsiroop | prosecco | spuitwater | limoen | verse munt

EDUKANS EN STENDEN-UNIVERSITY
ZIJN EEN SAMENWERKING AANGEGAAN
EN HIERUIT IS HET IDEE ONTSTAAN
VOOR EEN "REAL WORLD LEARNING
RESTAURANT".
HIERIN BOUWEN KENIAANSE WEESKINDEREN REsTAURANTVAARDIGHEDEN
OP EN WORDEN VOORBEREID OP EEN
TOEKOMST IN DE GASTRONOMIE.
IT POSTHûs werkt hier graag aan
mee en dat houdt in dat wij voor
flessen kraanwater € 2,50
vragen, waarvan € 1,00 naar het
learning restaurant gaat.

En naast een maaltijd onmisbaar, om een optimale
smaakbeleving te ervaren. Maar natuurlijk snappen wij
dat alleen water, misschien wat kleurloos is.

Hugo 0%

4,50

Vlierbloesemsiroop | spuitwater | limoen | verse munt

PSV
Port (wit | rood)
Port tawny 10 jaar
Port tawny 20 jaar
Martini (bianco | rosso)
Sherry (fino | medium dry)
Pedro Ximénez

3,50
6,50
8,25
3,75
3,75
5,75

Aperitieven...
Een aperitief is een (meestal alcoholische) drank die
men nuttigt voor het eten. Dit kan bijvoorbeeld een sherry
of een martini zijn. Het tegenovergestelde van aperitief is
digestief.
Deze traditie is ontstaan om de spijsvertering en de
speekselaanmaak te stimuleren; wetenschappelijke studies
schijnen dit te ondersteunen. Het woord komt van het
Latijnse werkwoord aperire dat openen betekent.

Daarom hebben wij de meest bekende frisdranken en
sappen op onze drankenkaart.

itposthusmakkum

Hugo,
mix
Ben jij al bekend met dit
sprankelende drankje? Hugo
is een hip Italiaans drankje.
Een verfrissende, fruitige en
sprankelende cocktail gemaakt
van mousserende witte wijn,
vlierbloesem en munt.
De bedenkers van dit populaire
drankje zijn Stefan Zanotti
en Thomas Divina, oftewel ZADI
drinks. Zanotti was werkzaam
bij een beroemde wijngaard
en eigenaar van een bar, waar
Divina werkzaam was. Al jaren
mixten ze het drankje Hugo
zelf, maar wat zouden ze het
fantastisch vinden om deze
populaire cocktail kant-enklaar op de markt te brengen.
Zo gezegd zo gedaan.
Deze zeer geliefde cocktail is
immens populair in Noord-Italië
en wint al enige tijd in Europa
terrein. Ideaal als aperitief,
een feestelijk drankje en ook
zomers een echte aanrader!

Binnenlands
Jenever (jong | oud)
Corenwijn (Bols)
Beerenburg (Fries)
Nobeltje (Ameland)

2,50
2,50
2,75
2,75

Digestieven
Whisky Monkey Shoulder
Whisky Frysk Hynder
Whisky Ardbeg

6,50
8,50
10,00

Cognac Joseph Guy VSOP
Armagnac
Licor 43
Limoncello
"Friese Limoncello" Weduwe Joustra
Sambuca
Tia Maria
Amaretto
Baileys
Alexander Grappa Bianca
Bottega Tardiva Grappa
Grand Marnier
Cointreau
Makkumer Slokje
Campari
Martini

5,75
4,75
4,00
4,00
4,50
4,00
4,25
4,25
4,00
4,75
6,50
5,00
5,00
3,75
3,75
3,75

WHISKEY
OF WHISKY?
Wanneer je wel eens whisky
drinkt ben je het vast al
tegengekomen: whisky met -ey
of met een -y. Het verschil in
spelling is geografisch bepaald.
Dus voor welke landen is het
nu whiskey en welke whisky?
Wij leggen het je uit!
Eigenlijk is de uitleg heel
simpel. In Ierland schrijven ze
whisky met -ey en in Schotland
met -y. Dit is ontstaan vanuit
de Ieren die het onderscheid
in whisky's duidelijk wilden
laten zien. Om hun kwalitatief
hoogwaardige whiskey te
onderscheiden van het (volgens
hen) Schotse bocht, voegden
ze de 'e' in het woord whiskey
toe. Daarom wordt whiskey
altijd met 'ey' op het einde
gespeld als het gaat over Ierse
whiskey.
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