
WIJNMENU 
BUBBELS
Fizz Fizz Fizz Cava Brut   5,75  28  
land Spanje  -  streek Penedès  -  druif Macabeo, Parellada, Xarello  
De naam zegt het al en u proeft het bij de eerste slok: bubbels, bubbels en 
nog eens bubbels. Maar tegelijk ook veel fruit en heel zacht. Precies goed 
voor als u even weg wilt bubbelen.

Ormarine Extra Brut      50
land Frankrijk  -  streek Languedoc  -  druif Piquepoul  
Een bubbel van Picpoul Blanc? Ja echt waar, dit is een unieke frisse knaller 
die u niet snel tegen komt! De wijnboer plukt ’s nachts zijn druiven om nog 
meer frisheid in de fles te krijgen. Santé!

WITTE WIJN
Tierra Alegre     4  19
land Spanje  -  streek Penedès  -  druif Macabeo, Parellada, Xarello 
Airén samen met Sauvignon blanc. Meloen en kruisbes. Volledig biologisch en 
heerlijk dorstlessend. Eigenlijk gewoon het beste van twee werelden!

Bardos Pinceszet    4,5  21,5
land Hongarije  -  streek Languedoc  -  druif Pinot Grigio  
Op slechts een halfuur rijden van Budapest ligt het Hongaarse Mátra tussen 
de bossen van het Mátragebergte. In de zomer lopen de temperaturen daar 
flink op en dit geeft de Hongaarse Pinot Grigiodruiven net even wat extra 
power, fruit en karakter.

El Bohemio     5  24
land Chili  -  streek Central Valley  -  druif Chardonnay
Ze stuiven uw glas uit, de expressieve smaken van deze eigenwijze Chileen. 
Chardonnay zonder hout en dus helemaal opnieuw uitgevonden. 

Latido de Sara      25
land Spanje  -  streek Navarra -  druif Garnacha Blanca
Sara is geboren in Rioja en was zo bezeten van wijn dat ze besloot haar eigen 
wijn te maken in de nabijgelegen wijnstreek Navarra. Zie hier het resultaat: 
haar eigen Garnache Blanca! Vol van kruiden, wit fruit en relatief weinig zuren. 

Hofer Vom Vogelsang     34
land Oostenrijk  -  streek Weinviertel  -  druif Grünerveltliner
Grünerveltliner is de trots van Oostenrijk! Deze modieuze druif laat ook hier 
zijn klasse zien: energiek, een tikkie peperig en in dit geval ook nog eens 
100% biologisch. 

Perdeberg       38
land  Zuid-Afrika  -  streek Paarl  -  druif Chenin Blanc
De voet van de Paardeberg Mountain biedt een variëteit aan bodemsoorten 
en herbergen de unieke dry land bush, vines kleine, maar intens complexe 
druiven. Het zal u dan ook niks verbazen dat deze rijke Chenin Blanc zorgt 
voor een fiks aantal pk’s aan smaakbeleving in uw mond. 

ROSÉ WIJN
La Grande Moustache   4  19
land Frankrijk  -  streek Pays d’ ‘ Oc  -  druif Syrah
Alleen al de geur van deze wijn laat alle snorharen rechtovereind staan van 
blijdschap. U proeft rijp rood fruit en de lange finish laat alles weer zachtjes 
terugveren. 

WARME DRANKEN

KOFFIE   2,5

ESPRESSO   2,5

DUBBELE ESPRESSO  3,5

CAPPUCCINO   2,75

KOFFIE VERKEERD   2,75

LATTE MACCHIATO   3

KOFFIE SPECIAL   4

SLOW TEA BY PICKWICK   2,5

VERSE MUNTTHEE  3,5

VERSE GEMBERTHEE  3,5

WARME CHOCOMEL   3

KOFFIE MET LIKEUR

ITALIAN COFFEE    6   
koffie met Amaretto

IRISH COFFEE   6
koffie met Jameson Irish Whiskey

SPANISH COFFEE   6
koffie met Licor 43

FRENCH COFFEE   6

koffie met Cointreau

Ferry lacombe Haedus     35
land  Frankrijk  -  streek Provence  -  druif Cinsault, Grenach
Deze hemelse rosé is licht van kleur, maar staat bol van smaken. Véél rood zomer-
fruit, kruiden en finesse.  

RODE WIJN
Flores de Catalina    4  19
land Spanje  -  streek La Mancha  -  druif Tempranill
Afkomstig van hoogbejaarde wijnstokken maar levendig en soepel genoeg voor 
elke fan van volfruitige rode Spaanse wijnen. 

Vista Nova     4  19
land Portugal  -  streek Estremadura  -  druif Touriga Nacional, Camarate
Drie lokale Portugese druiven zorgen hier voor een trio van sappig donker fruit 
met een vleugje vanille.

El Bohemio       28
land Chili  -  streek Aconcagua  -  druif Pinot Noir
Pinot Noir is succesvol op weg om de harten van wijndrinkers wereldwijd te verove-
ren. Niet zo gek met zo’n overdaad aan rood fruit, kruiden en specerijen. 

Masseria Borgo dei Trulli IGP Salento   28
land Italië -  streek Puglia  -  druif Primitivo  
Uit de hak van de laars komt deze zondoorstoofde smaakmaker van kruidig zwart 
fruit. Een ware sensatie aan tafel!

Ego Bodegas Goru El Tinto     30
land Spanje  -  streek Jumilla  -  druif Monastrell, Petit Verdor, Syrah
Deze zwoele Zuid-Spaanse wildeman heeft dus wat Franse charmes aangeleerd, 
maar is hij zijn oude streken helemaal kwijt?

Ontañon Rioja Crianza     34
land Spanje  -  streek Rioja -  druif Tempranillo
Rioja is één van de beroemdste wijngebieden van Spanje. Traditioneel rijpt de 
Tempranillo druif daar op nieuwe Amerikaanse eikenvaten, die de wijn zwoel en 

vanille-achtig doen smaken. 

Majella Musician Coonawarre    38
land Australië  -  streek Coonawarra  -  druif Cabernet  Sauvignon, Shiraz
Rijpe bramen, zwarte bessen en een vleugje vanille. Deze donkerfruitexplosie uit 
Coonawarra dompelt uw smaakpapillen helemaal down under. 

DESSERT WIJN
Tauromaquia Pedro Ximénez  5   
land  Spanje  -  streek Andalusië  -  druif Pedro Ximenez
Pedro Ximénez, het zou zo de naam van een beroemde Spaanse stierenvechter 
kunnen zijn. Het gaat ons echter om de zoete Sherrywijn die uit het bergdorpje 
Montilla komt.

Jour de Fruit Monbazillac   4,5
land Frankrijk  -  streek Bergerac  -  druif Muscadelle, Semillon
‘Botrytis’, ofwel ‘edele rot’ is de deftige naam voor het proces dat de druiven doet 
verschrompelen, indrogen en bol doet staan van aroma’s en suiker. 

Royal Oporto Tawny Port   4,5
land Portugal  -  streek Douro  -  druif Touriga Franca, Touriga Nacional 
Tawny betekent ‘oranjebruine kleur’. Deze port is een blend van oogstjaren en 
krijgt zijn roestige uiterlijk doordat hij jarenlang rijpt op houten vaten. Gelukkig 
blijft het wat roest betreft bij de kleur, want door die jaren opsluiting in vat en fles 
is de smaak alleen maar specialer geworden.

BIER VAN DE TAP

HERTOG JAN PILSENER  2,75

HERTOG JAN WEIZENER  3,5

HERTOG JAN TRIPEL  4      

LEFFE BLOND  3,5

Naast deze bieren, schenken 
wij nog een aantal 
seizoensbieren van de tap. 
BIER OP DE FLES

HOEGAARDEN RADLER  3    

CORONA EXTRA ONE WAY  5

GOOSE ISLAND IPA 3 

LEFFE DUBBEL  4

ALCOHOLVRIJ

HOEGAARDEN RADLER 0.0  3

JUPILER NON ALCOHOL  2,75

FRISDRANKEN  2,5
MELK  2,3

SAPPEN

VERSE JUS D’ORANGE  3,5

APPELSAP OF TOMATENSAP  2,75

SCHULP APPEL & PEER  2,75

SCHULP APPEL & KERS  2,75

SCHULP APPEL & RABARBER  2,75

IETS TE DRINKEN?

WIJ ZIJN DAGELIJKS GEOPEND VOOR KOFFIE, LUNCH, HIGH-TEA

VERGADEREN, BORREL, FEESTEN, DINER & OVERNACHTEN



LUNCHEN 
Van 12.00 tot 15.00 uur kunt u genieten van onze lunchkaart. Zin in een ‘late
lunch’? Vraag ons personeel naar de mogelijkheden.

Er kan gekozen worden uit rustiek bruin of wit brood

CARPACCIO  9,5 
met truffelmayonaise, pijnboompitten, rucola en parmezaanse kaas

WRAP VAN KIP  8,5
met gegrilde kip, crème van avocado en mais

GEHAKTBALLETJES  9,5 
de beroemde ballen van Irene

KALFSVLEES CROQUETTEN  8,5 
twee royale croquetten van Oma Bobs

 
 

GARNALEN CROQUETTEN  9 
zes kleine croquetten van Oma Bobs

UITSMIJTER NAAR KEUZE HAM, KAAS OF SPEK 8,5 
meerprijs per ingrediënt 1 euro

CLUBSANDWICH KIP & BACON OF VEGETARISCH  10 
met eiersalade, komkommer, tomaat en sla

CLUBSANDWICH GEMARINEERDE ZALM  11,5 
met eiersalade, komkommer, tomaat en sla

TOSTI SPOORHUIS  7,5 
grof brood met kaas, ham en pesto

WRAP MET MAKREEL  8,5 
citroen-mayonaise en gefrituurde kappertjes

PAPRIKASOEP  6,5
met dragon crème

BROODJE VAN DE WEEK 
wij vertellen u graag ons aanbod

WISSELSOEPJE  DAGPRIJS 
elke keer iets anders

BROODJES
VOOR TIJDENS DE RIT

Lekker voor bij de lunch of diner. 

POKE BOWL GEMARINEERDE ZALM  15
sushirijst, sojaboontjes, guacamole, salade en wasabisaus

POKE BOWL GEGRILDE KIP  15
mais, paprika, sushirijst, sojaboontjes, salade en sojasaus

SALADE GEITENKAAS  15  
gekarameliseerd, met appel, noten en een walnotendressing

POKE BOWL TONIJN  15
sushirijst, sojaboontjes, guacamole, wakame en yakitori

POKE BOWLS & MEER
BLAADJES OP DE RAILS

HET SPOOR BIJSTER  13,5
Geen keuze kunnen maken? 

Deze verwennerij bevat twee garnalenkroketjes,
een wisselsoepje, spiegelei en carpaccio

LEKKER 
VOOR ERBIJ

TWISTERFRIET 2,5

FRIET  2,5

PAPRIKASOEP  6,5
met dragon crème

WISSELSOEP  DAGPRIJS
elke keer iets anders

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

PULLED PORK  9,5
met nachos, bbq-saus, crème fraîche, guacamole en cheddar

TRIO VAN VIS  15
makreel, Amsterdamse zuur, gemarineerde zalm, pappadum, tonijn en wakame

GEMARINEERDE OERBIETJES  13,5
met gekarameliseerde geitenkaas en vijgenjam

GEITENKAAS  9,5
salade, gegrilde groenten, pesto en kaas krokantje

GAMBA’S  13,5
koud met dille knoflooksaus en venkelsalade

VOORGERECHTEN
OM DE RIT MEE TE BEGINNEN

DINEREN

KIPNUGGETS, KROKET OF FRIKANDEL  6,5
met frites, salade en appelmoes

KINDERPASTA  7,5
vlinders met tomatensaus

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

KINDERIJSJE  5

HOOFDGERECHTEN
VOOR TIJDENS DE RIT

TOURNEDOS  25
gepofte knoflook, gemarineerde bundelzwam en keuze uit:
rode port saus, champignonsaus of pepersaus

KALFSRIBEYE  23,5 
kruidenboter en balsamicosiroop

TONIJN  25,5
gegrild en sesam yakitori saus

SATÉ ROYAAL  17,5 
gemarineerde kippendijen en salade

SPARERIBS  19,5
zoet of pittig naar keuze

ZALM  19,5 
gegrild, met risotto en truffelsaus

BULGUR (V)  15
grove couscous met gemarineerde champignons en parmezaan

RISOTTO (V)  15 
met salsa van truffel, rucola en balsamicosiroop
 

NAGERECHTEN
DE EINDHALTE

CHOCOLADE PROEVERIJ  11
chocolademousse, brownie en chocoladetaart 

AARDBEIEN ROMANOFF  9,5
met vanille roomijs

CHEESECAKE  8
met sinaasappel sorbet-ijs

DAME BLANCHE  8
met vanille roomijs en warme chocoladesaus

KAASPLANKJE  12,5
tip: lekker met een proeverij van dessertwijnen

KOFFIE SPOORHUIS  5,5
met lekkernijen

NAGERECHT VAN DE DAG  DAGPRIJS
wij vertellen u graag ons aanbod

PROEVERIJ VAN NAGERECHTEN  11
prijs per persoon, vanaf 2 personen

VOOR DE KLEINTJES

VOOR DE 
KLEINTJES
BROODJE KROKET  5,5

TOSTI HAM & KAAS  4,5

KLEINE WRAP KIP  5,5

BROODJE ZOET  3,5

MINI SOEPJE  4,5

Vanaf 17.00 uur kunt u genieten van onze dinerkaart.

Deze gerechten worden 
geserveerd met patat of roseval 

aardappeltjes uit de oven 
en seizoensgroenten.


