
OVER ONS

DUURZAAMHEID

EVENTS

Van harte welkom in museum van Bommel van
Dam, het vroegere postkantoor van Venlo. 

Het team van Ria Joosten Catering &
Evenementen verwelkomt u graag bij de
Posterij. Bij ons kunt u terecht voor een
heerlijke lunch, borrel, (zakelijk) ontmoeten en
evenementen!

Bij de Posterij zorgen wij voor een beleving
waarin duurzaamheid centraal staat. Daarom
werken wij zoveel mogelijk met duurzame en
regionale producten. 

Zo maken wij gebruik van onze eigen verticale
moestuin van Urban Ponics, ontwikkeld binnen
Greenport Venlo. In deze moestuin groeien wij
zelf de meest verse slasoorten en kruiden, welke
wij vervolgens werken in onze gerechten.

Ook in de avonden openen wij graag onze
deuren voor uw diner, borrel, of (zakelijk)
event; de mogelijkheden zijn eindeloos. Maak
uw beleving compleet en combineer deze
avond met een rondleiding in het museum! 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag dan
een van onze medewerkers of neem contact
met ons op via info@deposterij.nl 



In 1923 beginnen Joep en Anna Fleuren in de
Wilhelminastraat in Velden hun bakkerij en
kruidenierszaak. In 1991 nemen neef Luuk Fleuren
en zijn vrouw Gerrie de zaak over. Vele
verbouwingen volgen en zeker de laatste
verbouwing is hun trots: de geheel vernieuwde
bakkerij met de ovens in het zicht van de klant.
Want hun motto is: “Wij zijn trots op elk product
uit onze bakkerij en dat mag gezien worden!”
Hier worden tot op de dag van vandaag dagelijks
verse broden en vlaaien ambachtelijk gebakken,
en dat proef je! 

Bakkerij Fleuren zelf bezoeken? Dat kan! Sinds
2015 bevindt er zich ook een winkel in de
binnenstad van Venlo, dus loop gerust even
binnen!

De geitenhouderij is bij de Bokkesprong
onlosmakelijk verbonden met de kaasmakerij.
Uitgangspunten hier zijn een respectvolle
omgang met de dieren, in goede harmonie met
het milieu. 

De kenmerken van het assortiment vloeien voort
uit een ambachtelijke en natuurzuivere
werkwijze. Hierdoor kunt u genieten van
geitenkaas van hoge kwaliteit en met een unieke
smaak.

Heeft u onze eigen moestuin al gespot?  In deze
verticale tuin groeien planten in de lucht en worden
ze gevoed door een zeer fijne nevel met opgeloste
voedingsstoffen.

Deze techniek in combinatie met de juiste
voedingsmiddelen stelt ons in staat om gewassen
duurzamer te produceren voor de fijnste smaken,
zonder het gebruik van pesticiden. Én in
vergelijking met traditionele methoden wordt er wel
tot 90% minder water verbruikt!

BAKKERIJ FLEUREN

DE BOKKESPRONG

URBAN PONICS



KAASHANDEL TEBBEN

DE PETRIE

Tebben Kaas is een familiebedrijf met 50 jaar
ervaring in kaas. 

Voor onze tosti's gebruiken wij Blerkelander
Rood; een extra belegen romige kaas waarvan de
afrijping in Blerick plaats vindt (Blerke). 

Benieuwd naar de andere kazen die Kaashandel
Tebben te bieden heeft? Ga dan eens langs bij de
kiosk aan het Nolensplein, in de binnenstad van
Venlo. 

Livar is meer dan een producent van varkensvlees.
Livar staat voor puurheid van het leven met passie
voor het vak. 

Livar kloostervarkens worden gehouden volgens
een eerlijk concept met de kleinschaligheid en
charme van toen, maar volgens de richtlijnen van
nu en dát proef je! 
Wij bieden u met trots een echt stukje Limburgs
kwaliteitsvlees zoals het bedoeld is.

LIVAR

Dé leverancier uit Velden voor traditioneel
gekweekte paddestoelen. Kweker Tunnus Steegh
kweekt graag iets exclusiefs, zoals de shiitakes
die wij op onze flammkuchen gebruiken. 

De houten stammetjes voorziet hij van houten
pluggen met daarop de schimmel van de
shiitake. Een lang proces; want pas na een jaar
volgt de volgende stap in het proces. Het hout
wordt gedompeld in een koud bad en na een
week verschijnen dan de eerste shiitakes op de
boomstammen! 



FRITZ FRISDRANKEN

BLANCHE DAEL

Niet uit de regio, maar wel met een goed
verhaal. In 2003 zeiden twee studenten uit
Hamburg tegen elkaar: “Dit kan beter!”. 

Fritz-Limo en Fritz-Spritz zijn natuurlijke
limonades en sappen, die u op onze kaart
terugvindt. Bij Fritz pakken ze de zaken
duurzaam aan, bijvoorbeeld door uitsluitend
duurzame ingrediënten te gebruiken en de
frisdranken te bottelen in recyclebare flessen.
Het gehele assortiment frisdranken is
biologisch gecertificeerd en wordt
geproduceerd met zorg voor de natuur & de
mens. 

Blanche Dael is dé koffiebranderij en theepakkerij
uit Maastricht. Hier wordt de koffie gebrand en
pakken ze thee voor oprechte genieters. Voor
mensen die, net als zij, veel waarde hechten aan
kwaliteit. Voor mensen die kiezen voor eerlijke
producten met een echt verhaal. 

Als familiebedrijf wordt het verleden gekoesterd en
richten ze zich op de toekomst. Hier wordt koffie en
thee gemaakt van de beste grondstoffen. En die
selecteren ze zelf. 

IJSCO FANTASTICO
In 2011 opende IJsco Fantastico haar deuren,
Inmiddels zijn er 3 locaties: De Chocoladefabriek,
Ut Tankstation en aan de Maas. Het begint
allemaal vanuit De Chocoladefabriek waar
ambachtelijk ijs en chocolade gemaakt wordt. En
die chocolade vindt u terug op onze kaart! De
bonbons bij onze koffie 'de Posterij' of de
chocolade voor onze warme chocolademelk; het
wordt allemaal in Venlo geproduceerd. 

Benieuwd geworden naar het ambachtelijk ijs?
Bezoek dan 'Ut Tankstation' aan de overkant van
de straat. 



BIEREN VAN LINDEBOOM BIERBROUWERIJ

LINDEBOOM SAISON
Een tongstrelend donkerblond
bovengistend bier. Gebrouwen met
diverse moutsoorten, water uit eigen
bron en typische Saison-gist. Fris en
fruitig ongefilterd bier met
fluweelhoppige afdronk.
Alc. 5,8% vol.

VENLOOSCH WIT
Een witbier met een zeer fijn aroma en
frisse afdronk. Mild gehopt, maar zeker
doordrinkbaar. Bier met een mooie
citrus toets van sinaasappelschil en een
licht milde kruidigheid van koriander.
Alc. 5,2% vol.

(seizoen)

GOUVERNEUR BLOND
Trotse winnaar van diverse
(inter)nationale prijzen. Dit
bovengistende bier heeft een subtiele
bitterheid, krachtige eigen smaak en
een unieke, fruitige afdronk.
Alc. 6,5% vol.

LINDEBOOM KERSEN RADLER
Een unieke combinatie van het fameuze
Lindeboom Pilsener en sprankelende
kersenlimonade. Gekenmerkt door een
friszoete toets van amarena kers.
Alc. 2% vol.

LINDEBOOM CITROEN RADLER
Een verfrissende combinatie van het
fameuze Lindeboom Pilsener en
sprankelend citroenwater. De ultieme
natuurlijke dorstlesser.
Alc. 2% vol.

GOUVERNEUR SPECIALE 140
Een vlot drinkbaar, frisblond bier,
fruitig en subtiel hoppig van
smaak. Gebrouwen ter gelegenheid
van het 140 jarig bestaan van de
brouwerij.
Alc. 5,5% vol. 

LINDEBOOM OUD BRUIN
Lindeboom Oud Bruin heeft een milde,
zoete en frisfruitige smaak met een
lichte karameltoets.
Alc. 3,8% vol.

LINDEBOOM HERFSTBOCK
De brouwers grijpen terug naar de
oorspronkelijke brouwreceptuur en
ondergistende giststam van Lindeboom
Herfstbock; dé klassieker zoals
oorspronkelijk bedoeld.
Alc. 6,5% vol.

(seizoen)

GOUVERNEUR TRIPEL
Gouverneur Tripel is een goudblond,
licht zoet bier, gekenmerkt door fijne
hoparoma’s en een hopbloemige
smaak.
Alc. 8,2% vol.

GOUVERNEUR DUBBEL
Fluweelzacht en bitterzoet van karakter.
Het karamelmout geeft een unieke 
smaak en kastanjebruine kleur.
Alc. 6,5% vol.

DE PRAEL WEIZEN
Een zeer zacht fruitig bier. Kruidige
geuren maar ook een zachte toon van
banaan en kruidnagel is herkenbaar in
dit type bier. 
Alc. 5,4% vol.

DE PRAEL IPA
Een India Pale Ale. Het bier staat
bekend om zijn bitterheid en boventoon
van hop. Opvallende grapefruit- geur
en de smaak door het 'dry-hoppen'. 
Alc. 6,5% vol.

Wijngoed Thorn ligt midden in het oude historische witte stadje Thorn. Sinds 2001 wordt hier
Limburgse wijn gemaakt. De wijngaard ligt in een microklimaat dat één van de droogste stukken van
de Benelux is. Op onze kaart vindt u de Auxerrois en de Dornfelder. 

Lindeboom is al meer dan 150 jaar een volledig onafhankelijke en zelfstandige familiebrouwerij in Neer.
Ambitieus, eigenzinnig en standvastig. De leer en overtuiging van vroeger vormen nog steeds een bron
van inspiratie. Ambacht, karakter en kennis; je proeft het in ieder glas ”Bier van Hier”. 

LIMBURGSE WIJNEN UIT THORN EN MAASTRICHT

Als meest aangeplante witte druivensoort van Limburg geniet deze wijn een stevige
reputatie als begeleider bij aspergegerechten. De Auxerrois heeft een helder lichtgele kleur
en een vleugje koolzuur. In het zachte aroma komen met name wit fruit als appel en peer
naar boven. De aanzet is fris, mooi sappig en droog met een volle afdronk..

Auxerrois

Donkerrode soepele elegante wijn. Volle smaak met veel rood en zwart fruit, o.a. framboos.
Gerijpt op oude barriques van frans eikenhout. Kleine touch van karamel en vanille.
Fluweelzachte afdronk met milde, rijpe tannines. 

Dornfelder

Op de Apostelhoeve, één van Limburgs mooiste plekjes bovenop de Louwberg, troont Nederlands
oudste en een van de grootste wijndomeinen van Nederland. De bodem van de Louwberg bestaat uit
kiezel en mergel met een laag löss, hetgeen uitermate geschikt is voor het verbouwen van druiven.

Deze wijn is een blend gemaakt van 40% Müller-Thurgau, 30% Auxerrois en 30% Pinot Gris. 
De wijn heeft een brede geur met zowel exotisch fruit als ook wit en rood fruit en
kenmerkende florale toetsen. In zijn smaak een brede beleving met concentratie en lengte.

Cuvee XII



Tomaat-paprikasoep 6 , 7 5
Met naar keuze: geitenkaas van de Bokkesprong of Livar spekjes

Seizoenssoep 6 , 7 5
Vraag een van onze medewerkers naar onze seizoenssoep

Vegetarisch

Veganistisch

L U N C H K A A R T
De gerechten op deze kaart zijn te bestellen tot 15:30 uur

Flat Mediterraan 1 0 , 5 0

Flatbread van Bakkerij Fleuren met groene pesto, gegrilde groenten, zoetzure rode ui en olijven 

Met naar keuze: geitenkaas van de Bokkesprong of gerookte zalm

Vegan wrap 9 , 5 0

Tortilla wrap met huisgemaakte salade van kikkererwten, kerrie en en bleekselderij met ingelegde

zuurkool en kerriedressing

Boerenbrood runderpastrami 1 0 , 5 0

Boerenbrood van Bakkerij Fleuren met runderpastrami, truffelmayonaise, pijnboompitjes,

oude kaas van Tebben en gemengde sla

SOEPEN

BROOD

 

Wortel-kokossoep  6 , 7 5

Met crème fraîche, courgette, Oosters gemarineerde shiitake van De Petrie, rode ui,

zongedroogde tomaatjes, rucola en hoisin-saus

Met naar keuze: geitenkaas van de Bokkesprong of Livar spekjes

9 , 5 0Flammkuchen

Seizoens-proeverij s e i z o e n s p r i j s

Vraag één van onze medewerkers naar de proeverij van dit seizoen!



Seizoenssalade s e i z o e n s p r i j s

Vraag een van onze medewerkers naar de salade van dit seizoen

Vegetarisch

Veganistisch

TOSTI'S

SALADES

WARME LUNCHGERECHTEN

Tosti ham-kaas 8 , 0 0

Boerenbrood van Bakkerij Fleuren met extra belegen Blerkelander Rood kaas van Tebben en

bourgondische Livar ham

Tosti tonijn 8 , 5 0
Boerenbrood van Bakkerij Fleuren met extra belegen Blerkelander Rood kaas van Tebben en

huisgemaakte Oosterse tonijnsalade

Tosti de Posterij 8 , 5 0
Boerenbrood van Bakkerij Fleuren met baba ganoush, courgette linten en geitenkaas van de

Bokkesprong

Salade geitenkaas 1 1 , 5 0

Gemengde sla met geitenkaas van de Bokkesprong, noten, granaatappelpitjes, olijfringen en 

een huisgemaakte dressing van blauwe bessen

Vegan rendang 1 2 , 5 0
Rendang van oesterzwam en spitskool, geserveerd met flatbread en rijst

L U N C H K A A R T
De gerechten op deze kaart zijn te bestellen tot 15:30 uur

Moussaka
Gegrilde aubergine met gekruid lamsgehakt, overbakken met bechamelsaus en kaas

1 3 , 7 5



B O R R E L K A A R T
De gerechten op deze kaart zijn te bestellen tot 17:00 uur

Bitterballen 6 , 0 0
6 stuks Bourgondische rundvleesbitterballen met grove mosterd

Broodplankje 9 , 0 0
Brood van Bakkerij Fleuren met verschillende dips

Vegetarisch

Veganistisch

1 4 , 5 0Borrelplank De Posterij
Huisgemarineerde olijven, bitterballen, kaas van Tebben, gemengde noten, brood van Bakkerij
Fleuren en rauwkost met dips

Kaasplankje 1 4 , 5 0
Verschillende kazen van Tebben, notenbrood van Bakkerij Fleuren en vijgencompote

Huisgemarineerde olijven 4 , 0 0
Groene en zwarte olijven gemarineerd in aceto balsamico

BORREL

Warme camembert uit de oven met honing en rozemarijn, geserveerd met brood van Bakkerij

Fleuren om te dippen

9 , 5 0Camembert



F R I S D R A N K E N

F R I T Z

T A P B I E R E N

Gouverneur 140 
Wisseltap
Vraag een van onze medewerkers naar het bier op onze wisseltap

3 , 9 0
3 , 9 0

F L E S B I E R E N

W I J N E N

W A R M E  D R A N K E N

Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Babyccino
Voor de allerkleinsten
Flat white
Latte Macchiato
Koffie verkeerd
Warme chocolademelk
Puur, melk of witte chocolade van IJsco Fantastico

Thee
Verse gemberthee
Verse muntthee

Haver- of sojamelk
Slagroom

2 , 5 0
2 , 5 0
4 , 0 0
2 , 9 0
1 , 5 0

4 , 0 0
3 , 0 0
3 , 0 0
3 , 0 0

2 , 5 0
3 , 2 0
3 , 2 0

+ 0 , 4 0
+ 0 , 5 0

D R A N K E N K A A R T

Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Fuze Tea Sparkling
Fuze Tea Green
Sprite
Finley Tonic
Finley Bitter Lemon
Finley Ginger Ale
Cassis
Rivella

2 , 7 0
2 , 7 0
2 , 7 0
2 , 7 0
2 , 8 0
2 , 8 0
2 , 7 0
2 , 8 0
2 , 8 0
2 , 8 0
2 , 8 0
2 , 8 0

Fritz-Limo Honingmeloen
Fritz-Spritz Bio Appel
Fritz-Spritz Bio Rabarber
Fritz-Spritz Bio Orangina

3 , 9 5
3 , 9 5
3 , 9 5
3 , 9 5

Lindeboom Saison
Venloosch Wit
Venloosch Alt
Lindeboom Oud Bruin
Lindeboom Citroen Radler
Lindeboom Kersen Radler
Gouverneur Blond
Gouverneur Dubbel
Gouverneur Tripel
De Prael Weizen
De Prael IPA

Lindeboom 0.0%
Lindeboom Citroen Radler 0.0%
Venloosch Wit 0.0%

3 , 7 0
3 , 7 0
3 , 7 0
3 , 5 0
3 , 5 0
3 , 5 0
4 , 0 0
4 , 0 0
4 , 2 0
4 , 6 0
4 , 6 0

3 , 5 0
3 , 5 0
3 , 5 0

W I T
Casa Silva Chardonnay | Chili
fris | tropisch fruit | citrus

Wijngoed Thorn Auxerrois | Thorn
wit fruit | fris | sappig

Apostelhoeve Cuvee XII | Maastricht 
wit en rood fruit | floraal | fris

R O O D
Gran Trio Rosso | Puglia
sappig | vol | rijpe kers

Wijngoed Thorn Dornfelder | Thorn
rood en zwart fruit | vol | soepel

R O S É
Marival | Languedoc-Roussillon
sappig | rood fruit | citrus

4 , 2 5

5 , 0 0

3 5 , 0 0

4 , 2 5

5 , 0 0

4 , 2 5

biologische frisdranken

T I P :  K O F F I E  D E  P O S T E R I J
Met Venlose likeur, bonbons van IJsco
Fantastico en slagroom

€ 7 , 0 0

S A P P E N

Appel- of perensap van Görtz
Verse jus d'orange

2 , 7 0
4 , 0 0

0.3L

0.3L

(PER FLES)



EXPOSITIES

EVENTS
Op zoek naar een bijzondere locatie voor uw
event?  

De Posterij biedt verschillende mogelijkheden
voor elke gelegenheid. Kies bijvoorbeeld voor
een smaakvol diner, gezellige borrel, een
overheerlijk walking dinner of een onvergetelijk
feest!

Benieuwd naar de vele mogelijkheden? Vraag
dan een van onze medewerkers of neem
contact met ons op via info@deposterij.nl 

MELLE- Schilder van een andere werkelijkheid

Melle Oldeboerrigter (1908-1976), ook weleens 'de
Amsterdamse Jeroen Bosch' genoemd, is één van
de meest raadselachtige schilders van de twintigste
eeuw. Niet alleen zijn schilderijen bevatten
vervreemdende taferelen, ook als kunstenaar wilde
hij zich niet in één hokje laten vangen. Maar wie
ongrijpbaar is, loopt het gevaar onbegrepen te
blijven. Met de grote overzichtstentoonstelling
MELLE – Schilder van een andere werkelijkheid
brengt museum van Bommel van Dam de
wonderlijke wereld van de enigszins in de
vergetelheid geraakte kunstenaar dit najaar
opnieuw onder de aandacht.

Museum van Bommel van Dam kiest voor een
benadering die ruimte biedt voor verwondering en
reflectie. In plaats van Melles werk te verklaren,
laten we de bezoeker een wandeling langs
belangrijke thema’s uit zijn oeuvre maken. De
tentoonstelling MELLE – Schilder van een andere
werkelijkheid neemt je mee in de droomwereld van
Melle.

Melle, God in Frankrijk, 1947, © 2022 Stichting Melle, c/o Pictoright




