Bitterbalmunt gekregen?
Lever hem in voor een
heerlijke bitterbal of
spaar voor een hele emmer!

MENU
Gerechten met een

Lekker
bij de koffie

zijn vegetarisch te bestellen!

Maaltijd
Salades

Lunch

Dinner

SOEPEN
Nougatine
ijstaart

4,25

Echt super lekker!

Appelgebak

3,75

Monchou

3,75

Cheesecake

3,75

Nikky s’Mores

3.75

DE START

Italiaanse
tomatensoep

6,50

Heerlijke warme soep
geserveerd met pesto,
room en ballen

Buffel
mozzarella

BLT
9.50

Tomaat, pesto,
avocado

Heerlijke warme
Thaise kokossoep
geserveerd met kip
en scampi’s
6,50

Heerlijke wisselende
warme soep

Keuze uit
een witte of bruine bol

Witte geit (warm)

9,50

Geitenkaas,
perencompote,
walnoot en honing

Boerenjongens (warm)

10,50

FLATBREAD
Geitenkaas

9.75

Gegrilde groente,
rucola en walnoten

Gerookte zalm 10.00
Avocado, rode ui,
zeekraal en roomkaas

10,50

Warm vlees,
champignons, ui, spek,
paprika en satésaus

Brie (warm)

9,50
Brie, honing en walnoot

Rosbief

9.50

Dungesneden met
avocado, zongedroogde
tomaat en fetta

Ronald’s
Schnitzel
Broodje met
huisgemaakte
kipschnitzel met
paddenstoelensaus

9,50

Tramhuys
9,50
Tosti gegratineerd
met ham, kaas, spek,
champignon, gebakken ui,
een gebakken eitje
Classic

6,50

Tosti gegratineerd
met ham, kaas

Petite

4,50

Kindertosti
gegratineerd met
ham, kaas

CLUBSANDWICHES
Vis

8,50

9,50

Keuze uit wit- of bruinbrood geserveerd
met ham, kaas,
champignon, ui
en 3 eieren

Kroketten

TOSTI'S

9,75

Geserveerd met
gerookte zalm, lekkerbekje en chilimayonaise

8,75
Keuze uit wit- of bruinbrood geserveerd
met 2 draadjesvlees- kroketten en mosterd

Tramhuys halte
12,50
vlees
Geserveerd met
een bolletje carpaccio,
kroketje en een
soep naar keuze

Tramhuys halte
13,50
vis
Geserveerd met
een bolletje tonijnsalade, gerookte zalm en
een soep naar keuze

Tramhuys
burger

15,50
Salade geserveerd
met carpaccio, Reypenaer,
pijnboompitjes,
zongedroogde tomaat
en truffelmayonaise

Vis

Geitenkaas

Keuze uit wit- of bruinbrood geserveerd
met ham, kaas
en 3 eieren

Uitsmijter
Tramhuys

Carpaccio

15,50

Salade geserveerd
met zalm, lekkerbekje,
scampi’s en
cocktailsaus

WARME
GERECHTEN
Uitsmijter
classic

Kippendijen reepjes,
diverse groenten en
ketjap, piri piri saus

11,50

Carpaccio van
ossenhaas, Reypenaer,
spekjes, zongedroogde
tomaat en truffelmayonaise

9,75

Salade van tonijn,
paprika, olijf en
peterselie

Hete kip (warm)

BROODJES

9,75

Geserveerd met kip,
spek, ei en roomkaas

Ola tuna

Regien's
pannekke

9,25

Bacon Lettuce and
Tomato geserveerd
met ei, cheddar en
guacamole

Tramhuys

Tom kha kai soep 6.75

Carpaccio

Desserts

16,00
Clare Valley burger
gegratineerd met cheddar,
bacon en tomatenketchup.
Geserveerd met
frietjes en salade

15,50

Salade geserveerd
met geitenkaas,
appel, rode kool,
walnoot en saus
Alle salades zijn
inclusief
brood en kruidenboter

Tramhuys brood 6,50
Heerlijk breekbrood
met diverse smeersels

Nachos Tramhuys
medium
7,50
groot
10,50
Geserveerd met
crème fraîche,
guacamole, salsa,
cheddar en pulled pork

Pata negra

12,50

Spaanse ham van
het Ibéricovarken

'Kan niet kiezen'
17,50
plank
Een combinatie van breekbrood, smeersels, nachos
en pata negra Deze plank is
geschikt
vanaf 2 personen

SOEPEN
Italiaanse
tomatensoep

6,50

Tom kha kai soep 6.75
Heerlijke warme
Thaise kokossoep
geserveerd met kip
en scampi’s

VOORGERECHTEN
Carpaccio

11,50

Flinterdun gesneden
ossenhaas geserveerd
met Reypenaer,
truffelmayonaise,
pijnboompitjes en
zongedroogde tomaat

Ossenhaas
teriyaki stijl

6,50

RITTEN
Eerste rit

13.50 p.p.
Diverse voorgerechtjes, keuze
van de chef, incl. brood

10.50
Gebakken geitenkaasje
geserveerd met
gegrilde groente,
rucola en walnoot
uit de oven

Gerookte zalm 12.50
Makreelsalade met
gerookte zalm en
mosterd dille dressing

20.50 p.p.
Diverse warme
gerechtjes, keuze
van de chef, met aardappel
en groente garnituur

10.50

Scampi’s in tempura
en soja wakame

HOOFDGERECHTEN
17,50
Hippe kip
Kipsaté geserveerd
met katjang pedis en kroepoek

Spareribs
Zoet of pittig
gemarineerd

Catch
of the day

Nikky s’Mores
dagprijs

Door vis TV
gevangen vis
(Vraag welke het is)

Tournedos

Gesneden van de
ossenhaas geserveerd met
champignon-,
charlotte- of pepersaus

Bourgondisch
beenhammetje 17.50
Geserveerd met
champignons, spek,
ui en jus

19,50

Spies van kip,
varkenshaas, sparerib
en ossenhaas geserveerd
met champignon- of
pepersaus

Chef's special dagprijs
Vraag ernaar

7.50

Geserveerd met
roodfruit en
bosvruchtenijs

Nogatientje

7.50

Met karamelmousse
en slagroom

De stoomlocomotief

9.50 p.p.
Roomijs met 6 diverse
toppings
Dit dessert zal uw tafel in
rook verhullen

Kinderdessert

4.50

Tramhuys koffie 6,50

Gesmoorde
portabello's

19.50
In knoflookboter
met groene asperges
geserveerd met risotto

Black tiger
garnalen

22.50
In knoflookboter
gebakken, tomaat
met knapperige groente
en citroen mayonaise

BURGERS
Tramhuys
burger

6.00
Koekjes, chocolade,
marshmallow, bolletje ijs
en slagroom

Cheescake
27,50

Tramhuys spies 21,50
12,50

Warm geserveerde
ossenhaaspuntjes in
sojasaus met knapperige
gewokte groente

Sashimi

Heerlijke wisselende
warme soep

Tweede rit

Ritten zijn alleen
per tafel te bestellen

Geitenkaas

Heerlijke warme soep
geserveerd met pesto,
room en ballen

Regien’s
pannekke

Derde rit
9.75 p.p.
Diverse nagerechtjes,
keuze van de chef

16,00

Clare Valley burger
gegratineerd met
cheddar, bacon
en tomatenketchup
Hoofgerechten worden
geserveerd met frietjes
en salade (vraag één van
onze lieve medewerker om
gratis extra frietjes)

Lekker bakkie koffie
geserveerd met
3 lekkernijen
en een likeurtje

Kaasplank
Geserveerd met
5 kazen, kletzenbrood
en stroop

9,00

