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.

VOOR DE
KLEINTJES

MAALTIJDSALADES

HOOFDGERECHTEN

Lekker voor bij de lunch of diner.

Onze gerechten worden geserveerd met seizoensgroenten. Op tafel serveren
wij, naar keuze, patat of aardappelschijfjes uit de oven.

SALADE CARPACCIO 15
van het rund met truffelmayonaise, rucola, pijnboompitten en parmezaan

SALADE KIP MET AVOCADO 15
met gerookte kip en een crème van avocado

BROODJE KROKET 6,5
TOSTI HAM & KAAS 5

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

BROODJE ZOET
BELEG 5

Er kan gekozen worden uit rustiek bruin of wit brood

DINEREN

Vanaf 17.00 uur kunt u genieten van onze dinerkaart.

CARPACCIO 9,5

TOURNEDOS 25
met saus naar keuze: rode portsaus, champignonsaus of sambaljus

HERTENBIEFSTUK 24,5
met boerenmeidensaus

RUNDERSTOOFPOT 19

met truffelmayonaise, pijnboompitten, rucola en parmezaan

gemarineerde kippendijen

SPARERIBS 19

LEKKER MEEPROEVEN 0

zoet of pittig naar keuze

SLIPTONGEN 19,5
klassiek gebakken in de roomboter

VANGST VAN DE DAG DAGPRIJS

CURRY 16

de beroemde ballen van Irene

vegetarisch, met kokos en rijst

CROQUETTEN 8,5

ONTSPOORD? TOMAHAWK 65

twee royale kroketten van Oma Bobs, keuze uit kalfsvlees of garnalen

HET SPOOR BIJSTER 12,5

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

OM DE RIT MEE TE BEGINNEN

VOORGERECHTEN
UIENSOEP 6,5
gegratineerd met kaas

WISSELSOEP DAGPRIJS

GEITENKAAS 8,5
gekarameliseerd met rucola en walnotendressing

elke keer iets anders

CLUBSANDWICH 9,5

CARPACCIO 11

keuze uit kip & bacon, zalm of vegetarisch

van het rund met truffelmayonaise, rucola, pijnboompitten en parmezaan

CROQUE MONSIEUR 6,5

PULLED PORK 9

luxe tosti afgetopt met cheddar

met nachos, bbq-saus, crème fraîche en cheddar

CROQUE MADAME 7,5

STEAK TARTAAR 13,5

de Croque Monsieur maar dan met een spiegeleitje

van het rund met een piccalilly saus

VITELLO TONATO 8,5

PROEVERIJ VAN VLEES 12,5
een trio van vlees, lekker om te proeven

kalfsvlees met een saus van tonijn

Een rib-eye van ruim 750 gram vlees en 250 gram bot van de
grill geserveerd met drie sauzen. Lukt het u om dit gerecht in
uw eentje soldaat te maken? Dan krijgt u van ons een halve
liter bier. U mag de Tomahawk uiteraard ook delen.

DE EINDHALTE

NAGERECHTEN
CRÈME BRÛLEÉ 7
met butterscotch-ijs

CHOCOLADETAARTJE 8
taartje van chocolade ganache en witte-chocolade-ijs

TIRAMISU 8
met amaretto en uiteraard lange vingers

DAME BLANCHE 7
met vanille-ijs en warme chocoladesaus

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

LEKKER
VOOR ERBIJ

PROEVERIJ VAN VIS 14,5

elke keer iets anders

TWISTERFRIET 2,5

licht pittig, gebakken in knoflookolie met ui

BROODJE VAN DE WEEK

FRIET 2,5

GEVULDE PORTOBELLO 9,5

PROEVERIJ VAN NAGERECHTEN 10

gevuld met spinazie en geitenkaas

prijs per persoon, vanaf 2 personen

wij vertellen u graag ons aanbod

KINDERIJSJE 5

met bospaddenstoelen, rucola en parmezaan

GEHAKTBALLETJES 8,5

WISSELSOEP DAGPRIJS

gewoon een bord om lekker
mee te eten met je ouders

TRUFFELRISOTTO 15

gerookte kip met een crème van avocado

keuze uit ham, kaas en spek

OF FRIKANDEL 6,5
met frites, salade en appelmoes

wij vertellen u graag ons aanbod

KIP MET AVOCADO 8,5

UITSMIJTER 8,5

VOOR DE
KLEINTJES

geserveerd met rijst, ook lekker met brood KIPNUGGETS, KROKET

SATÉ ROYAAL 16,5

VOOR TIJDENS DE RIT

BROODJES

VOOR TIJDENS DE RIT

een trio van vis, lekker om te proeven

GAMBA’S 12,5

KOFFIE SPOORHUIS 5,5
met lekkernijen

NAGERECHT VAN DE DAG DAGPRIJS
wij vertellen u graag ons aanbod

