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Uw feest in onze Postzaal 
 
Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw interesse in Het Posthuijs. Middenin 
het historische Groot-Ammers bevindt zich onze veelzijdige locatie. Het Posthuijs 
bied een tal aan mogelijkheden om uw feest voor u en uw gasten onvergetelijk te 
maken. Onze feestzaal bevindt zich onder het eetcafé en is te bereiken via een eigen 
ingang. De zaal heeft een moderne sfeer met authentieke aspecten. Een bijzondere 
ruimte waar u zich zeer zeker welkom zult voelen. Aan de overkant van onze locatie 
is een ruime parkeerruimte aanwezig. Uiteraard worden de kinderen niet vergeten. 
Voor hun zijn er kleurplaten, knutselspullen en een kindermenu. 
 
In onze keuken werken wij met verse producten uit de regio Alblasserwaard. 
Duurzame en eerlijke producten en dat proeft u in al onze gerechten. Wij hebben een 
ruim assortiment aan bittergarnituren, buffetten een bbq’s. Daarnaast bieden wij ook 
diverse (fiets)arrangementen aan met aansluitend een culinaire invulling of 
overnachting. 
 
Wilt u uw feestavond compleet maken met entertainment, decoratie of wilt u uw feest 
een bepaald thema geven. Geen probleem! Wij kunnen diverse mogelijkheden voor 
u uitwerken. Van Après Ski tot aan Casino Royal, alles is mogelijk. Kortom, een 
totaalconcept voor ieder budget! 
 
Wij hopen u snel te mogen ontvangen in onze Postzaal. 
 
Met feestelijk groeten, 
 
 
Team Het Posthuijs 
Sebastiaan de Heer & Breggie Uitman 
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Drankarrangementen 
 
Drankenarrangement 0% 
Inclusief koffie, thee, frisdranken en vruchtensappen en tafelwater. 
 
1,5 uur   €   7,50 p.p.  
2,5 uur   € 12,50 p.p.   
5    uur   € 17,50 p.p.  
 
 
Drankenarrangement 12% 
Inclusief koffie, thee, frisdranken en vruchtensappen, uitgebreid met witte  
en rode huiswijn, roséwijn, tapbier en binnenlands gedistilleerd. 
  
1,5 uur   €   12,50 p.p. 
2,5 uur   €   17,50 p.p. 
5    uur   €   22,50 p.p. 
 
Drankenarrangement  35% 
Inclusief koffie, thee, frisdranken en vruchtensappen,  zoete, droge witte huiswijn, 
rode huiswijn, roséwijn, tapbier, binnenlands gedistilleerd uitgebreid met buitenlands 
gedistilleerd en likeuren. 
 
1,5 uur   €   17,50 p.p. 
2,5 uur   €   27,50 p.p. 
5    uur   €   32,50 p.p. 
  

       
 
Bij eventuele verlenging van hierboven genoemde arrangementen zal per half uur  
€ 3,00 per persoon extra worden gerekend. 
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Kraamfeestarrangement A 
 
 
Info 

• Kraamfeestarrangement A in onze postzaal staat voor 2,5 uur. 
• Feestarrangement van 14:30 uur tot 17:00 uur.  
• Hapjes worden geserveerd en dranken worden vanaf de bar en door de zaal 

geserveerd. 
• Arrangement voor gezelschappen van 30 tot 80 personen. 
• Prijzen van onze arrangementen zijn per persoon en inclusief BTW. 

 
- Ontvangst met koffie en thee en beschuit met muisjes 
- Tafelgarnituur met nootjes van de Molenwaardse notenboer 
- 1x  Borrelhapjes assortiment met koude hapjes gemengd 
- 1x Warm bittergarnituur 
- Drankenarrangement 0% 

 
€ 16,75 per persoon 
  

        
  
  
 

• Arrangement uit te breiden met een luxer tafelgarnituur. 
• Arrangement uit te breiden met ons arrangement Bij de koffie…. 
• Arrangement uit te breiden met onze buffetten. 

Feestarrangement B 
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Info 

• Kraamfeestarrangement B in onze postzaal staat voor 2,5 uur. 
• Feestarrangement van 14:30 uur tot 17:00 uur.  
• Hapjes worden geserveerd en dranken worden vanaf de bar en door de zaal 

geserveerd. 
• Arrangement voor gezelschappen van 30 tot 80 personen. 
• Prijzen van onze arrangementen zijn per persoon en inclusief BTW. 

 
 

- Ontvangst met koffie en thee en beschuit met muisjes 
- Tafelgarnituur met nootjes van de Molenwaardse notenboer 
- 1x  Borrelhapjes assortiment met koude hapjes gemengd 
- 1x Warm bittergarnituur 
- Drankenarrangement 12% 

 
 
€ 21,75 per persoon  
 
            

      
 
 

• Arrangement uit te breiden met een luxer tafelgarnituur. 
• Arrangement uit te breiden met ons arrangement Bij de koffie…. 
• Arrangement uit te breiden met onze buffetten. 

Bij de koffie…. 
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Gebaksassortiment (vanaf 12 stuks)     € 3,00 
Gebak Banketbakker       € 4,20 
Bruidstaart (per 10 personen)      € 6,25 
Servicekosten eigenbruidstaart      € 1,30 
Vlaaienassortiment (per 10 stukken)     € 3,35 
Appeltaart assortiment (per 10 stukken)     € 2,95  
Petitfour         € 2,25  
Petit four Banketbakker       € 3,40 
Petit four met opdruk       € 5,00 
Mini-tompouce met opdruk      € 3,50 
Cake          € 0,95 
Beschuit met muisjes       € 2,00 
Muffin          € 2,00 
Cup cake         € 3,50 
Mini cup cake        € 1,75 
Luxe bonbon         € 1,75 
Schalen of etagère met diverse roomboterkoekjes   € 0,95 
Schalen of etagère met slagroomsoesjes en bonbon   € 1,50 
Schalen of etagère zoetwaren       € 2,45 
(soesjes, bonbon, koekjes, cakejes, toffee etc.)  
 

Bij de borrel…. 
 
Polderbrood met kruidenboter      € 2,95 
Polderbrood met kruidenboter, roomboter en olijfolie   € 4,95 
Polderplankje met div. smeersels      € 7,95 
(tonijnsalade, olijven, parmaham en gem. nootjes)     
Schaaltje met nootjes en zoute koekjes     € 4,00 
Schaaltje met olijven en luxe nootjes     € 4,75  
Portie bitterballen (6 stuks)      € 3,00 
Luxe gemengd bittergarnituur (12 stuks)    € 8,75 
Boerenkaasplank met boerenkazen, polderbrood en mosterd € 6,95 
Hammenplank met diverse hammen, polderbrood en mosterd € 6,95 
 

Afsluiters 
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Broodjes diverse belegd       vanaf € 2,25  
Puntzak oerfriet met Mayonaise       € 2,75  
Mini broodje hamburger ‘Het Posthuijs’      € 2,95 
Portie poffers         € 3,50 
Saté met stokbrood         € 4,50 
Broodje kip shoarma “Het Posthuijs”      € 5,95 
Broodje warm vlees met paprika, ui en champignons    € 5,95 
Broodje warme beenham met honing mosterdsaus    € 5,95 
Broodje hamburger 100% rundvlees ‘Het Posthuijs’    € 7,95 
 
 

Tafelgarnituur 
  
Schaaltje nootjes         € 0,55 p.p. 
- Gemixt onbeperkt van de Molenwaardse notenboer    
 
Notenrij         € 1,55 p.p. 
- Onze notenrij komt vers van de Molenwaardse notenboer.  
   Luxe mix walnoten, pinda's, amandelen, macadamia- en  
   pecannoten of grote pinda's, vliespinda's, Japanse pepertjes,  
   katjang pedis en chiliborrelnoten. 
 
Snoeperij         € 1,75 p.p. 
- Diverse olijven, ambachtelijk kaas, sesam- en zoutstengels 
 
Polder Dipper Vega       € 3,75 p.p. 
- Verse worteltjes, radijsjes, snack tomaatjes, rode en gele  
  paprika en yoghurtdip 
 
Happerij         € 7,95 p.p. 
- Diverse olijven, zongedroogde tomaatjes, tapenade, baguettes,  
  rondje bruin, ambachtelijk kaas, sesam- en zoutstengels 

 
Extra aankleding  
 



 

 

 
 

www.hetposthuijs | info@hetposthuijs.nl | cafetaria-eetcafé 0184-661249 | kantoor 0184-701094 
 

Kleuren thema basis     € 75,00 
• Statafel hoezen met gekleurd tule    
• 2 ballonen in gewenste kleur op tafel 
• Slingers 
• Tafellichtjes/kaarsen op de tafels 

 
Kleurenthema Flora     € 100,00 

• Vaasjes met bloemen 
• Grote bos bloemen 

 
Kleurenthema Extra     € 100,00 

• Statafel hoezen met gekleurd tule    
• 2 ballonen in gewenste kleur op tafel 
• Slingers 
• Tafellichtjes/kaarsen op de tafels 
• Servetten 
• Rietjes 

 
Kleurenthema Luxe     € 175,00 

• Statafel hoezen met gekleurd tule    
• 2 ballonen in gewenste kleur op tafel 
• Slingers 
• Tafellichtjes/kaarsen op de tafels 
• Servetten 
• Rietjes 
• Bloemen op tafel 
• Grote bos bloemen 

 
 
 
 
 

Bekijk ook 
 

• Buffetten 
• Desserts 
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• Drank arrangementen 
• Groepsarrangementen 
• Hapjes buffet 
• Koud buffet “proeverij Het Posthuijs” 

 
Huur en zaal  
 

• Zaal huur dagdeel € 75,00. 
• Setting naar wens in te vullen excl. extra kosten. 
• Vraag vrijblijvend een offerte aan. 

 
 

Extra informatie 
 

• Gratis WIFI. 
• Gratis parkeren. 
• De Postzaal heeft een eigen ingang. 
• Het Posthuijs is in 2014 verbouwd. 
• Toilet voorziening iets verouderd (nog van het oude posthuis). 
• Ruim terras. 
• Betalen met pinpas of contant. 
• Op rekening geen probleem graag met de bevestiging aangeven. 
• In onze Postkamer is er ruimte voor ca. 12 - 30 gasten. 
• In onze Postzaal is ruimte voor ca. 30 -120 gasten. In ons eetcafé is ruimte 

voor 40 - 60 gasten zit en 120 staande gasten. 


