SPOORHUIS
KLASSIEKERS

DINEREN

VOOR TIJDENS DE RIT

HOOFDGERECHTEN

Vanaf 17.00 uur kunt u genieten van onze dinerkaart.

KALFSSUKADE 23,5
met crème van seizoensgroenten, mix van boontjes en jus de veaux

SPOORHUIS BURGER 17,5

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

huisgemaakt op een sesam broodje met frites en salade

SCHELVISMOOT 19,5
Broodplank met
verschillende smeersels 2 pp

ZEEBAARS 21,5
gegrild met polenta en caponata

OM DE RIT MEE TE BEGINNEN

GEVULDE COURGETTE BOL (V) 17,5

VOORGERECHTEN

met gemarineerde groenten, verschillende bonen, naanbrood en
kerrie emulsie

RUNDER PICANHA 11

OM DE RIT MEE TE BEGINNEN

gebakken met verschillende bietjes, aardappeltaart en salieboter

met gemarineerde oester- en beukenzwam, schuim van mierikswortel,
mesclun en papadum

GROENTELASAGNE 16,5

CARPACCIO VAN BIET (V) 9

EXTRA FRIET OF SALADE 2,5

met rode ui, amandelen en oude balsamico
(optioneel: met gerookte eendenborst +3)

met rucola en Parmezaanse kaas

VOOR DE KLEINTJES

VOORGERECHTEN

TATAKI VAN TONIJN 12,5
teriyaki met frisse zoetzure oosterse salade

RAILRUNNER MINI SATE, MINI SPARERIB, MINI VIS OF
GEHAKTBALLETJES 8,5

TOMATENSOEP 6,5

TOMATEN TARTAAR (V) 9,5

met frites, salade en appelmoes

volgens eigen recept

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

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

met buffel mozzarella, vinaigrette en pittenmix

KIPNUGGETS, KROKET OF FRIKANDEL 6,5

GAMBA PIL PIL 11

met frites, salade en appelmoes

met knoflook, ui en pittige olie (apart geserveerd)

LEKKER MEEPROEVEN 0

SMULPLANK 12,5

gewoon een bord om lekker mee te eten met je ouders

diverse voorgerechten, prijs per persoon, vanaf 2 personen

KINDERIJSJE 5

VOOR TIJDENS DE RIT

DE EINDHALTE

HOOFDGERECHTEN

NAGERECHTEN

TOURNEDOS 25

APPELTAART IN EEN GLAS 9

met gepofte aardappeltjes, seizoensgroenten en keuze uit boterjus,
peper- of stroganoffsaus

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, friet en salade

SPARERIBS 19,5
zoet of pittig naar keuze geserveerd met friet en coleslaw

ZALM 19,5
uit de oven met oosterse lak, noedels, mini paksoi, taugé en sesam

DE EINDHALTE

NAGERECHTEN
DAME BLANCHE 8
met vanille roomijs en chocoladesaus

CRÈME BRÛLEÉ 7,5
met pistache ijs

CHEESECAKE 8
van roomkaas met aardbeiencompote en groene mint ijs

BLAADJES OP DE RAILS

SALADES

SALADE SCHAALDIEREN 17,5
met rivierkreeft, gamba, komkommer, mango en limoen mayo

SALADE PICANHA 17,5
met gemarineerde oester- en beukenzwam, mierikswortelmayo en papadum

SALADE ROQUEFORT (V) 15
met peer, noten en uiencompote

met appelcompote, crumble, slagroom en kaneel ijs

TRIO VAN CHOCOLADE 9,5
met pure chocolade salami, Toblerone mousse en witte chocolade ijs

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

KAASPROEVERIJ 12,5
met krokant vijgenbrood, portstroop en noten

PROEVERIJ VAN NAGERECHTEN 11
prijs per persoon, vanaf 2 personen

KOFFIE SPOORHUIS 5,5
met eigen lekkernijen en die van het Chocoladehuisje uit Mijdrecht

