
SPOORHUIS 
KLASSIEKERS

Sommige gerechten kunnen gewoon niet van de kaart verdwijnen. 
Ze zijn onze klassiekers die we graag blijven aanbieden:

GROVE MOSTERDSOEP (V)  6,5 
met Zaanse mosterd, krokante pancetta en dragonolie

PULLED PORK  8,5 
met nachos, bbq-saus, crème fraiche, guacamole en cheddar

CARPACCIO  11,5
van het rund met truffelmayonaise, rucola, pittenmix en 
parmezaanse kaas

BAVETTE TRUFFEL  27 
200 gram, truffeljus, salade en frites

SATÉ ROYAAL  17,5 
gemarineerde kippendijen, frites en salade

SPARERIBS  20,5
zoet of pittig naar keuze geserveerd met frites en salade

DAME BLANCHE  8,5
met vanille roomijs en chocoladesaus

CRÈME BRÛLEÉ  8
met vanille roomijs

CHEESECAKE  8,5
van roomkaas met aardbeien en aardbeien sorbetijs

VOORGERECHTEN
OM DE RIT MEE TE BEGINNEN

SALADE OOSTERSE GAMBA’S  17,5
met teriyaki, Oosterse groenten, cashewnoten en wasabimayonaise

SALADE HETE KIP  16,5
met aioli, gebakken groenten en croutons van ciabatta

SALADE BURRATA (V)  18,5 
met gegrilde groenten, oude balsamico en crouton

SALADES
BLAADJES OP DE RAILS

BEEF TATAKI  12,5
ingelegd eidooier, teriyaki, wasabimayonaise, wakame en lotuskrokantjes

MARBRÉ VAN GEITENKAAS (V)  9,5
rode en gele bietjes, oude balsamico, noten, krokant platbrood
en veldsla

DUO VAN KRAB & KREEFT  15,5
brioche, ingelegde rode ui, little gem en limoenmayonaise

CARPACCIO VAN COURGETTE (V)  9,5
tomaten-citroen vinaigrette, pittenmix en rucola
supplement burrata  + 4

GAMBA PIL PIL  12
met knoflook, ui en pittige olie (ook niet pittig te bestellen)

SMULPLANK  12,5 p.p.
diverse voorgerechten, vanaf 2 personen

VOORGERECHTEN
OM DE RIT MEE TE BEGINNEN

DINEREN

RAILRUNNER MINI SATE, MINI SPARERIB, MINI ZEEBAARS 
OF GEHAKTBALLETJES  9
met frites, salade en appelmoes

SPAGHETTI BOLOGNESE  8
met gehaktsaus en geraspte kaas

KIPNUGGETS, KROKET OF FRIKANDEL  7
met frites, salade en appelmoes 

POFFERTJES  5    
met roomboter en poedersuiker

KINDERIJSJE  5,5

HOOFDGERECHTEN
VOOR TIJDENS DE RIT

SURF & TURF  24,5
langzaam gegaarde Iberico wang, gamba, Spaanse tortilla, seizoensgroenten 
en jus van knoflook & chorizo

OSSENHAAS SPIESJES  24,5
250 gram met Roseval aardappeltjes, seizoensgroenten en keuze uit 
chimichurri, kruidenboter, pepersaus of truffeljus

ZEEBAARS  22,5
met Roseval aardappeltjes, seizoensgroenten en schuim van saffraan

MISO ZALM  23,5 
rode miso, Oosterse groenten, bosui en witte rijst

PASTA TRUFFEL (V)  18,5
pappardelle met truffelroomsaus en krokant gebakken oesterzwammen

VEGAN RENDANG (V)  24,5
redefine meat, sperziebonen, witte rijst, kokos en zoetzure komkommer

EXTRA FRITES OF SALADE  4

NAGERECHTEN
DE EINDHALTE

CHOCOLADE CANNELLONI  9
chocolademousse met Ferrero Rocher en brownie met chocolade sorbetijs

PANNA COTTA TROPICAL  9
mango, ananas, passievrucht, crumble en kokosschuim

KAASPROEVERIJ  12,5
met krokant vijgenbrood, portstroop en noten

PROEVERIJ VAN NAGERECHTEN  11 p.p.
vanaf 2 personen

KOFFIE SPOORHUIS  6
met eigen lekkernijen

VOOR DE KLEINTJES

Vanaf 17.00 uur kunt u genieten van onze dinerkaart.

HOOFDGERECHTEN
VOOR TIJDENS DE RIT

NAGERECHTEN
DE EINDHALTE

Broodplank met 
diverse smeersels  2,5 p.p.

Allergenen
In onze producten kunnen verschillende soorten allergenen aanwezig 
zijn. Heeft u een vraag over de samenstelling van een product?
Vraag het een medewerker, wij helpen u graag. 


