Voorgerechten
Garnalenkroketjes 10,75
Huisgemaakte kroketjes van verse Hollandse garnalen,
met citrusmayonaise

Drents nagelholt 10,75
Dun gesneden Drents nagelholt, met truffelmayonaise,
Parmezaanse kaas, ruccola en geroosterde pijnboompitten

Sinaasappel en dadel* 8,75
In vlierbessensiroop gemarineerde sinaasappel, met dadel,
munt, ras el hanout en geroosterde amandel

Hartig taartje* 8,75
Hartig taartje uit de oven, met peer, blauwe kaas, en pijnboompitten

Coquilles 10,75
Coquilles St Jacques met roergebakken witlof en balsamicosiroop

Pompoensoep* 5,75
Soep van biologische pompoenen met Elstar
appels en een vleugje salie, op basis van groentebouillon

Mosterdsoep 5,75
Zachtromige mosterdsoep op basis van kippenbouillon, met
spekjes en prei

Hoofdgerechten
Eendenbout 19,75
In de oven gegaarde eendenbout met honing-balsamicosaus

Snoekbaars 19,75
Op de huid gebakken snoekbaarsfilet met madeirasaus

Hertenbiefstuk 21,75
In roomboter gebakken hertenbiefstuk met rodewijnsaus en
beukenzwammetjes

Herfstroerbak* 19,75
Met gember en sesamolie roergebakken zoete aardappel, gemengde
paddestoelen en haricots verts, afgeblust met een beetje sojasaus

Saltimbocca 19,75
Met spek en salie gebakken varkenshaasmedaillons van het
Limburgs kloostervarken, met salieroomsaus

Steak au poivre 24,75
Botermalse biefstuk van de ossenhaas met pepersaus

Gerechten met een * zijn vegetarisch. Aangezien wij werken met verse
seizoensproducten, kunnen wijzigingen in de menukaart voorkomen.

Nagerechten
Advocaatijs 6,75
IJstaartje van advocaatroomijs met advocaat en slagroom

Haagse hopjes 6,75
Panna Cotta van Haagse hopjes met slagroom

Sorbet 6,75
Coupe met aardbei-, mango- en citroenijs met vers fruit

Chocoladetaartje 6,75
Warm chocoladetaartje met sinaasappelmarmelade en
slagroom

Hazelnootijs 6,75
IJstaartje van hazelnootroomijs met caramelsaus en slagroom

Kaasdessert 10,75
Selectie van kazen met abrikozenmosterd, dadel-walnotenbrood
en druiven

Irish coffee 5,75
Koffie met Ierse whiskey en slagroom
U kunt in plaats van Ierse whiskey ook kiezen voor uw favoriete likeur.

Kindergerechten
Pompoensoep of mosterdsoep
Scharrelkipnuggets
Snoekbaarsfilet
Livarmedaillon
Tournedos

2,75

7,75
7,75
7,75
11,75

De kindergerechten worden geserveerd met frites, salade,
rauwkost en fruit

IJscoupe

4,75

Coupe met roomijs en slagroom

Openingstijden
Ons restaurant is donderdag t/m zondag vanaf 17.30 uur geopend voor het diner.
Voor groepen is dineren op afspraak ook op andere dagen mogelijk.

Voor informatie en/of reservering: 0591 372661 of info@tramlokaal.nl

