diner &
foodkaart

chef's special:
kijk op
ons krijtbord

de start
tramhuys brood

6,50

Breekbrood, smeersels

nachos tramhuys

7,50 corona/
biri

Crème fraiche, guacamole, salsa,
cheddar, pulled pork bbq

pata negra

12,50 hertog jan tripel/
gouden carolus

80 gram

oesters

Fine de claire, citroen, peper

onze biertip:

per stuk

snaaiplank

Brood, aioli, 4 hotwings, 8 scampi’s

3,00 deus
(champagne bier)
14,50 hertog jan enkel/
leffe blond

hoofdgerechten
groot
spareribs

Bbq, knoflooksaus, friet, salade

kipsate

Pindasaus, kroepoek, atjar,
ketjang pedis, friet, salade

zeetong

Remoulade, citroen, friet, salade

tramhuys burger

Rundvlees, spek, cheddar, uien,
friet, salade

tournedos

Pepersaus, groente, friet, salade

vega

Kerrie, rijst, groente, salade

asperges

Ham, kriel, ei, hollandaise saus

17,50 hertog jan dubbel/
brugse zot
16,50 't ij flink/
leffe blond
32,50 la chouffe blond/
leffe royal blonde
15,50 leffe amber/
goose island ipa
27,50 hertog jan grand
prestige/dubbel
18,50 hertog jan weizener/
lentebock
22,50 't ij flink/
leffe blond

maaltijdsalades

maaltijdsalades worden geserveerd met brood

asperge

Ham, ei

geitenkaas

Spekjes, champignon

carpaccio

Parmezaan, pitten, tomaat

vis

Zalm, scampi, lekkerbekje

14,50 hertog jan lentebock/
texels springtij
14,50 hertog jan weizener/
franziskaner weissbier
14,50 leffe amber/
de koninck apa
16,50 ijwit/
franziskaner weissbier

food
kleine gerechtjes
4 kleine gerechtjes en
1 dessert naar keuze 31,50
1 gerechtje tegelijkertijd bestellen.

deze gerechtjes zijn ook los te bestellen
ongeacht de volgorde,
1 gerechtje tegelijkertijd bestellen

voorgerechtjes
carpaccio

onze biertip:
7,50
leffe amber/
de koninck apa

Parmezaan, truffel, pitten

diptastick

hertog jan enkel/
leffe blond

Heksenkaas, hummes, brood,
rauwe snackgroenten

asperge cocktail

hertog jan lentebock/
texels springtij

Salade, ham, ei, bieslook

crunchy sushi roll

ijwit/
vedett white

Ionijn tataki, sesam mayo, soja

soepjes
tomatensoep

4,50

Met ballen

aspergesoep

Ham, asperge, bieslook

gele paprikasoep
Chorizo, gamba’s

tussengerechtjes
siszling black tiger gamba's

8,50
leffe tripel/
gouden carolus

Knoflook, rode peper, brood, 5 stuks

ossenhaas teriyaki

leffe bruin/
hertog jan karakter

Wok, sugar snaps, bosui, ketjang pedis

hoofdgerechtjes
spare ribs
Knoflooksaus, bbq

kipsate

Pindasaus, kroepoek, atjar, ketjang pedis

surf en turf

Ossenhaas, gamba’s, knoflookjus

snoekbaars

Hollandse garnalen, risotto, peterselie

10,50
hertog jan dubbel/
brugse zot dubbel
't ij flink/
leffe blond
hertog jan tripel/
karmeliet
hoegaarde wit/
vedett white

gerechten met een
zijn
vegetarisch te bestellen!

vervolg op volgende pagina

onze biertip:

pudding en toetjes
bio kwark

6,50
ijwit/
hoegaarde wit

Vers fruit, kokos

rockslide brownie

hertog jan dubbel/
leffe bruin

Karamel, banaanijs

verse aardbeien sorbet

belle vue kriek/
liefmans

Vanille hangop, aardbei

kaasplank

leffe royal blonde/
rituel 9

Kletzenbrood, stroop, 3 soorten

tramhuys koffie
Chocolaatjes

voor erbij
salade royal
frietjes
- Neutraal
- Piri piri

kroket

4,50
3,50

kindergerechten

Friet, mayo, salade

6,50

frikandel

6,50

kipnuggets

6,50

kipsate

9,50

spare rib

9,50

Friet, mayo, salade
Friet, mayo, salade
Friet, mayo, salade
Friet, mayo, salade

eerste rit
diverse voorgerechtjes, keuze van de chef
incl. brood
13,50 p.p.
tweede rit
diverse warme gerechtjes, keuze van de chef
met aardappel en groentegarnituur
20,50 p.p.
derde rit
diverse nagerechtjes, keuze van de chef
9,75 p.p.

allen per tafel te bestellen

heeft u een allergie? meld het ons!
voor allergenen informatie kunt u zich
wenden tot het personeel

wijnen
prijs
per glas

prijs
per fles

4,25

19,50

chardonnay

4,25

19,50

sauvignon blanc

4,25

19,50

witte wijnen:
verdejo

Fris, elegant, kruisbes
Krachtige wijn, vanille geur
met voldoende frisheid
Frisse zuren, geur van
kruisbessen en tropisch fruit

chenin blanc

26,50

bianchello 		

29,50

sancerre 		

36,50

moezel

3,95

21,50

hugo by zadi

4,50

22,50

rose:
gris des seigneurs

4,25

18,50

estandon heritage

5,95

30,50

rode wijnen:
merlot

4,25

19,50

pinot noir

4,25

19,50

cabernet shiraz

4,25

19,50

Zuid-Afrika - lekkere tropische
fruit aroma met tonen van appel en ananas
Italië - fris, vol, mineraal complete wijn
Frankrijk - intens, fris, fruitig
en mineraal, citrus, limoen
Duitsland
Italië

Frankrijk - lichte elegante
aangename Provence rosé

Elegante rosé uit de Provence
met voldoende zuren en rood fruit,
met een lange afdronk

Chili- de neus is intens met de geur
van bessen, kersen en pruimen, smaak
van kersen, zoethout en vanille
Frankrijk- smaakt naar frambozen
in een kruidige verpakking, zijdezachte afdronk
Zuid-oost australie - kruidig, zwarte bes,
frisse smaak van pruimen

sangiovese

		
26,50

Italie- 100% sangiovese, fruitig, sappig
en karakteristiek

malbec

29,50

rioja

37,50

Zuid-Afrika - beste Malbec uit Zuid-Afrika
Spanje- toets van vanille,
chocolade, cacao en tabak

voor speciaal bieren zie onze borrelkaart

zaal centraal
Zaal Centraal is uniek gelegen in het centrum van Schijndel,
inclusief voldoende parkeergelegenheid rondom.
Zaal Centraal is ideaal geschikt voor voor feesten, partijen
en andere gelegenheden tot 150 personen.
Hieronder een aantal voorbeelden:
Koffietafel
Trouwerijen
Wijn- en bierproeverijen
Verenigingsbijeenkomsten/vergaderingen
Feesten en partijen
Babyshowers
Kleine evenementen, optredens

onze binnentuin

vanaf 30 tot 150 personen, onder andere geschikt voor:
Barbecues
Bedrijfsfeesten en borrels
Dineren
Trouwerijen en feesten
Borrels
Familiefeesten

borrelarrangementen
Ook wij houden van een feestjes en borrels!
Daarom kun jij ook jouw verjaardag, borrel /een andere leuke
gelegenheid bij ons houden. Dit doen we door een bijpassend
borrelarrangement en hapjes. Hieronder zie je de keuzes voor
onze borrelarrangementen.

borrelarrangement: 2 uur

16,00 p.p.

borrelarrangement: 3 uur

21,50 p.p.

high beer & high wine

28,50 p.p.

Twee uur lang genieten van onbeperkte
consumpties zoals: Jupiler tapbier, huiswijnen,
fris, water, koffie en thee.
Bij ontvangst serveren we een borrelplankje
vol lekkernijen.
Drie uur lang genieten van onbeperkte
consumpties zoals: Jupiler tapbier, huiswijnen,
fris, water, koffie en thee.
Bij ontvangst serveren we een borrelplankje
vol lekkernijen.
Gezellig borrelen onder het genot
van diverse lekkernijen.
5 glaasjes gevuld met verschillende soorten
bier /wijn, diverse soorten lekkernijen

Voorwaarden: Reserveren is noodzakelijk. Deze arrangementen
zijn te reserveren v.a. 8 personen. Definitieve aantal personen
graag 2 dagen voor aanvang doorgeven. Arrangementen zijn niet
geldig i.c.m. acties en//kortingen.

