SPOORHUIS
KLASSIEKERS

DINEREN

VOOR TIJDENS DE RIT

Vanaf 17.00 uur kunt u genieten van onze dinerkaart.

BAVETTE TRUFFEL 24,5
200 gram, truffeljus, salade en frites
Broodplank met
diverse smeersels 2,5 p.p.

OM DE RIT MEE TE BEGINNEN

VOORGERECHTEN

ZEEBAARS 22,5
op Indische wijze, Oosterse groenten, schuim van sereh en gebakken rijst

RAVIOLI (V) 16,5

aangemaakt op klassieke wijze, truffelmayonaise en parmezaan

THAISE GROENTE CURRY (V) 17,5

buffel burrata, tomatensalsa en verse basilicum olie

RILETTE VAN GEROOKTE MAKREEL 10,5
geroosterde knoflook-bruschetta, kappertjes en limoen mayonaise

PULLED AUBERGINE (V) 9,5

VOORGERECHTEN

crème van bospeen, mesclune, kruidenolie en krokant platbrood

MEDITERAANSE TOMATENSOEP (V) 6,5

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

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

met aardappel-peterseliemuffin, antiboise en beurre noisette

met ricotta, spinazie en salieboter

Verrijk de burrata met pata negra + 4,5

PULLED PORK 8,5

KABELJAUW 19,5

STEAK TARTAAR 11
BURRATA & TOMAAT (V) 11,5

van verse tomaten, basilicum en mascarpone

IBERICO RACKS OP SPAANSE WIJZE 22,5
langzaam gegaarde Iberico racks, aardappeltjes uit de oven,
seizoensgroenten en Spaanse chimichurri

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

OM DE RIT MEE TE BEGINNEN

HOOFDGERECHTEN

GAMBA PIL PIL 11
SMULPLANK 12,5 p.p.
diverse voorgerechten, vanaf 2 personen

groene curry, seizoensgroenten en basmatirijst

EXTRA FRITES OF SALADE 3,5

VOOR DE KLEINTJES
RAILRUNNER MINI SATE, MINI SPARERIB, MINI VIS
OF GEHAKTBALLETJES 9
met frites, salade en appelmoes

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

POFFERTJES 5
met roomboter en poedersuiker

LEKKER MEEPROEVEN 0

CARPACCIO 11

gewoon een bord om lekker mee te eten met je ouders

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

KINDERIJSJE 5,5

VOOR TIJDENS DE RIT

DE EINDHALTE

HOOFDGERECHTEN
TOURNEDOS 26,5

NAGERECHTEN

met aardappelpartjes uit de oven, seizoensgroenten en keuze uit
Spaanse chimichurri, pepersaus of sambaljus

LIMONCELLO TIRAMISU 9
mascarpone, limoncello en lange vingers

SATÉ ROYAAL 17,5

SMORE OP HET SPOOR 8,5

gemarineerde kippendijen, frites en salade

marshmallows, caramelsaus, chocolade, hazelnoot en biscuits

SPARERIBS 20,5

KAASPROEVERIJ 12,5

zoet of pittig naar keuze geserveerd met frites en maiskolf

met krokant vijgenbrood, portstroop en noten

DE EINDHALTE

NAGERECHTEN

BLAADJES OP DE RAILS

DAME BLANCHE 8,5

SALADES

met vanille roomijs en chocoladesaus

SALADE NIÇOISE 17,5

CRÈME BRÛLEÉ 8
met sinaasappel roomijs

CHEESECAKE 8,5
van roomkaas met mango en yoghurtijs

met tonijn, haricot verts, ei en kalamata olijven dressing

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

SALADE GRIEKSE GROENTEN (V) 15,5
met platbrood, huisgemaakte tzatziki, groenten, feta en framboos

PROEVERIJ VAN NAGERECHTEN 11 p.p.
vanaf 2 personen

KOFFIE SPOORHUIS 6
met eigen lekkernijen en die van het Chocoladehuisje uit Mijdrecht

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.

