LUNCHEN

BLAADJES OP DE RAILS

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

LEKKER
VOOR ERBIJ

POKE BOWLS & MEER

HOOFDGERECHTEN

Lekker voor bij de lunch of diner.

TOURNEDOS 25

POKE BOWL GEMARINEERDE ZALM 15

gepofte knoflook, gemarineerde enoki (bospaddenstoel) en keuze uit:
knoflooksaus, rode port saus of champignonsaus

sushirijst, sojaboontjes, guacamole, salade en wasabisaus

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

TWISTERFRIET 2,5
FRIET 2,5

VOOR TIJDENS DE RIT

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

TAMME EENDENBORST 23,5
ananas compote en balsamico saus

RUNDERSTOOFPOT 19,5
geserveerd met bulgur, salade, ook lekker met brood

SATÉ ROYAAL 17
gemarineerde kippendijen en salade

VOOR TIJDENS DE RIT

BROODJES

SPARERIBS 19
zoet of pittig naar keuze

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

DINEREN

Vanaf 17.00 uur kunt u genieten van onze dinerkaart.

met gegrilde kip, ananas chutney en crème van avocado

ZALM 19,5
gegrild, met truffelrisotto en pestoroom

BULGUR (V) 15

Deze gerechten worden
geserveerd met patat of roseval
aardappeltjes uit de oven
en seizoensgroenten.

grove couscous met gegrilde groenten en feta

VLINDERPASTA (V) 15

GEHAKTBALLETJES 9,5

met pesto, rucola en parmezaanse kaas

de beroemde ballen van Irene

KALFSVLEES CROQUETTEN 8,5

VOOR DE KLEINTJES

twee royale croquetten van Oma Bobs

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

HET SPOOR BIJSTER 13,5

KINDERPASTA 7,5
vlinders met tomatensaus

Geen keuze kunnen maken?
Deze verwennerij bevat twee garnalenkroketjes,
een dagsoepje, spiegelei en carpaccio

LEKKER MEEPROEVEN 0

OM DE RIT MEE TE BEGINNEN

gewoon een bord om lekker mee te eten met je ouders

VOORGERECHTEN

KINDERIJSJE 5

TOMATENSOEP 6,5

GARNALEN CROQUETTEN 9
twee royale croquetten van Oma Bobs

afgemaakt met pestoroom

PIKANTE KIP 9,5

WISSELSOEP DAGPRIJS

roergebrakken kippendijen met pikante groenten

CLUBSANDWICH KIP & BACON OF VEGETARISCH 10

elke keer iets anders

CARPACCIO 11

met eiersalade, komkommer, tomaat en sla

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

CLUBSANDWICH GEMARINEERDE ZALM 11,5

PULLED PORK 9,5

met eiersalade, komkommer, tomaat en sla

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

OMELET NAAR KEUZE 8,5
keuze uit ham, kaas, spek of geitenkaas

TOMATENSOEP 6,5

VOOR DE
KLEINTJES
BROODJE KROKET 5,5

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

MAKREEL 11,5
rillette van makreel, mosterdsaus en Amsterdams zuur

ZALM 12,5
gemarineerde zalm, pappadum, bietjes en saffraan mayonaise

GEITENKAAS 9,5

afgemaakt met pestoroom

TOSTI HAM & KAAS 4,5

BROODJE VAN DE WEEK

KLEINE WRAP KIP 5,5

GAMBA’S 12,5

wij vertellen u graag ons aanbod

BROODJE ZOET 3,5

licht pittig, gebakken in knoflookolie met ui en paprika

WISSELSOEPJE DAGPRIJS

TOMATENSOEPJE 4,5

elke keer iets anders

salade, gegrilde groenten, pesto en kaas krokantje

DE EINDHALTE

NAGERECHTEN
CRÈME BRÛLEÉ 7,5
met butterscotch-ijs

HANGOP 7,5
yoghurt-ijs en bosvruchten compote

CHEESECAKE 8
met sinaasappel sorbet-ijs

DAME BLANCHE 8
met vanille-ijs 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

EEND 13,5

PROEVERIJ VAN NAGERECHTEN 11

tamme gekonfijte eend met oosters saus

prijs per persoon, vanaf 2 personen

