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

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

Salade geitenkaas* 8,75
Salade met lauwwarme geitenkaas, honing, cherrytomaatjes
en kruidendressing

Gamba’s 10,75
Roergebakken gamba’s met room, zoete chilisaus en tauge

Indiase wortelsoep* 6,75
Licht pittige wortelsoep naar Indiaas recept, met koriander,
kardemon en kokosmelk

Tomatensoep* 6,75
Soep van smaakvolle Roma tomaten, geserveerd met
creme fraiche en geraspte Parmezaanse kaas

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

Skreifilet 19,75
Op de huid gebakken Noorse Winterkabeljauw van de Lofoten
met madeirasaus

Lamshaasjes 21,75
Gebakken lamshaasjes met rozemarijnsaus

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

Livarspies 19,75
Op spies gegrilde varkenshaasmedaillons van het Limburgs kloostervarken,
in de oven gegratineerd met abrikozenmosterd en oude Orvelter kaas

Tournedos 24,75
Botermalse biefstuk van de ossenhaas, met romige pepersaus

Lamskoteletten 21,75
Gegrilde lamskoteletten met kruidenboter

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

Nagerechten
Sorbet 6,75
Ananas- , frambozen- en meloenijs met vers fruit van het seizoen

Cheesecake 6,75
Fris-romige Basilicum-limoen cheesecake met rood fruit

Pistache-ijstaartje 6,75
IJstaartje van pistache-ijs met pistachenootjes en slagroom

Chocomousse 6,75
Mousse van pure chocolade met slagroom

Cappuccinoijs 6,75
IJstaartje van cappuccinoroomijs met slagroom

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

Kindergerechten
Indiase wortelsoep of tomatensoep
Scharrelkipnuggets
Skreifilet
Livarspiesje
Tournedos

2,75

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

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

IJscoupe
Coupe met roomijs en slagroom

Openingstijden
Ons restaurant is dagelijks vanaf 17.30 uur geopend voor het diner.
Op maandag zijn wij gesloten.

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

4,75

