SPOORHUIS
KLASSIEKERS

DINEREN

VOOR TIJDENS DE RIT

HOOFDGERECHTEN

Vanaf 17.00 uur kunt u genieten van onze dinerkaart.

BOEUF BOURGUIGNON 23,5
van langzaam gegaarde sucade, geroosterde spruiten en aardappelpuree

BAVETTE TRUFFEL 24.5

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

250 gram, truffeljus, salade en frites

DORADE 19,5
Broodplank met verschillende
smeersels 2 per persoon

met aardappel-pastinaakmuffin, seizoensgroenten,
en beurre noisette met hazelnoten.

ZEEBAARS 21,5
met bimi, een schuim van Tom Kha Kai en Basmatirijst

OM DE RIT MEE TE BEGINNEN

TAJINE MET AUBERGINE (V) 16,5
met gegrilde groenten, couscous, abrikoos en geroosterde amandelen

VOORGERECHTEN

RISOTTO (V) 16,5

PEKING EEND LOEMPIA’S 9,5

met pompoen, gebakken paddestoelen en Parmezaan

met geconfijte eendenbout, Hoisin en oosterse salade

OM DE RIT MEE TE BEGINNEN

CARPACCIO VAN POMPOEN (V) 9

UIENSOEP 6,5

op oosterse wijze, met Japanse kewpie mayonnaise en mango coulis

VOORGERECHTEN
met een kaascrouton

PULLED PORK 8,5

zacht gegaarde pompoen, oude balsamico dressing en geitenkaas

ZALMTARTAAR 11,5
GAMBA PIL PIL 11
met knoflook, ui en pittige olie (ook niet pittig te bestellen)

EXTRA FRIET OF SALADE 2,5

VOOR DE KLEINTJES
RAILRUNNER MINI SATE, MINI SPARERIB, MINI VIS OF
GEHAKTBALLETJES 8,5
met frites, salade en appelmoes

met nachos, bbq-saus, crème fraiche, guacamole en cheddar

ARTISJOKHARTEN (V) 9

KIPNUGGETS, KROKET OF FRIKANDEL 6,5

CARPACCIO 11

gevuld met een creme van pastinaak en manchego, geserveerd met portstroop

met frites, salade en appelmoes

van het rund met truffelmayonaise, rucola, pittenmix en
parmezaanse kaas

SMULPLANK 12,5 p.p.

LEKKER MEEPROEVEN 0
gewoon een bord om lekker mee te eten met je ouders

diverse voorgerechten, vanaf 2 personen

KINDERIJSJE 5

VOOR TIJDENS DE RIT

HOOFDGERECHTEN

DE EINDHALTE

NAGERECHTEN

TOURNEDOS 25
met aardappelpuree, seizoensgroenten en keuze uit jus van rode port,
roquefort- of pepersaus

Afbeelding van
een arbeider van
de NS tijdens het
schoonmaken
van de ramen van
een rijtuig voor
de lokaaldienst
tussen Amsterdam
Haarlemmermeer
en Uithoorn.

SATÉ ROYAAL 17,5
gemarineerde kippendijen, frites en salade

SPARERIBS 19,5
zoet of pittig naar keuze geserveerd met frites en maiskolf

ZALM 19,5
met knoflook peterselieboter ,linguine, spinazie, en Parmezaan

DE EINDHALTE

NAGERECHTEN
DAME BLANCHE 8
met vanille roomijs en chocoladesaus

CRÈME BRÛLEÉ 7,5
met toffee caramel ijs

OREO & SALTED CARAMEL CHEESECAKE 8
van roomkaas met oreo en salted caramel

BLAADJES OP DE RAILS

TARTE TATIN 9
met peren, vanilleijs en slagroom

CHOCOLADE TIRAMISU 9
met stracciatella mascarpone, chocolate chip cookies en choco croutons

SMORE OP HET SPOOR 8,5
marshmallows, caramelsaus, chocolade, hazelnoot en biscuits

KAASPROEVERIJ 12,5
3 keuzes uit verschillende kazen van onze kaastrolley

PROEVERIJ VAN NAGERECHTEN 11

SALADES

prijs per persoon, vanaf 2 personen

SALADE RICHE 18,5

met eigen lekkernijen

met Noorse zalm, gamba’s, Iberico Pata Negra en een cocktailschuim

SALADE HETE KIP 17,5
met aioli, gebakken groenten en croutons van ciabatta

SALADE GEGRILDE GROENTEN (V) 16,5
met platbrood, huisgemaakte hummus en granaatappel

KOFFIE SPOORHUIS 5,5

Alergenen
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

