LUNCHKAART

3

drie

clubsandwiches

high tea
inclusief koffie & thee,
1 verse jus d’orange of wijn

blt

8,50

vis

9,50

vega

8,50

club tramhuys

9,50

omelet, spek, cheddar, quacamole, jalapenos

24,50 p.p.

lekkerbekje, eiersalade, cocktailsaus

alleen mogelijk op reservering

taco, vega gehakt, chili, kidney boon, sla

soep

kip, spek, omelet en roomkaas

soep geserveerd met soepstengel

gele paprikasoep

klein groot
5,25 7,25

aspergesoep

4,50 6,75

tomatensoep

4,50 6,75

chorizo, garnalen
asperge, ham

groente, ballen

keuze uit wit of bruin

9,75

bol tonijnsalade

9,75

bagel crabsalade

9,75

bagel gerookte zalm

9,75

bol duo

8,75

bol boerenjongens

10,50

(warm)
pikante saus, groente,
gemarineerde kippendijen

bol hete kip

9,50

(lauwwarm)
honing, walnoot

bol brie

8,50

bol pulled jackfruit

9,50

tunnbrood

9,50

flaguette

(warm)
kip, rode ui, cheddar, aioli

10,50

flaguette

(warm brood)
spare rib, rode ui, cheddar, aioli

10,50

scampi tempura

roomkaas, bagel

reypenaar, eiersalade

(warm)
warm vlees, cajun, champignons, ui,
spek, paprika, satésaus

farmersalade, quacamole, sesam
(warm)
vega kip, paddenstoelen, heksenkaas

tosti's xl

8,50

oma bob's draadjesvleeskroketten

8,50

oma bob's vegetarische kroketten

8,50

tramhuys burger

15,50

kipsate

14,50

tramhuys halte vlees

11,50

tramhuys halte vis

12,50

tramhuys halte vega

11,50

2 stuks, grove mosterdmayo

rundvlees, spek, cheddar, uien, friet

bol carpaccio

paprika, ui, ei

uitsmijter

kaas, spek, 3 eieren

2 stuks, grove mosterdmayo

broodjes

truffel, parmezaan, tomaat

warme gerechten

keuze uit wit of bruinbrood

garnituur, friet of brood

carpaccio, truffelmayo, kroket, soepje
tonijnsalade, zalm, scampi tempura, soepje
geitenkaas, roodfruitjam, kroket, soepje

maaltijdsalades

geserveerd met brood en kruidenboter

carpaccio

14,50

vis

14,50

vega

14,50

truffelmayo, pijnboompitten, tomaat
zalm, lekkerbekje, scampi, crab
tikka masala, temphe, rijst

lekkers bij de koffie:
ambachtelijk worstenbroodje
nougatine ijstaart
echt super lekker!

appelgebak
kwark met vers fruit
ham, kaas, chilimayo		
6,50
hoofdstraat 113		 7,75

2,50
4,25
3,75
3,75

uien, tomaat, ham, kaas, cajun

monsieur		
8,50
tomatenketchup

heeft u een allergie? meld het ons!
kindertosti		
4,25

voor allergenen informatie kunt u zich
wenden tot het personeel

