Voorgerechten
Carpaccio 11,75
Carpaccio van Ierse kogelbiefstuk met pompoenpittenpesto,
Parmezaanse kaas, ruccola en pijnboompitten

Waddengarnalen 11,75
Salade met dagverse Waddengarnalen, cherrytomaatjes en
duindoornmosterdsaus

Aspergesalade* 9,75
Salade met witte en groene asperges, gekaramelliseerde balsamico-ui,
walnoten en geitenkaas

Blini’s 9,75
Hartige poffertjes met frisse bietenroom, gerookte zalm en dille

Libanese linzensoep* 6,75
Soep naar Libanees recept van rode linzen en tomaten op basis van
groentebouillon, geserveerd met Griekse yoghurt en verse koriander

Aspergesoep 6,75
Lichtromige soep van en met Hollandse asperges,
op basis van kippenbouillon

De voorgerechten worden geserveerd met meerzadenbrood en gezouten boter

Hoofdgerechten
Lamshaasjes 22,75
Rosé gebakken lamshaasjes met krachtige rodewijnsaus en rozemarijn

Zwarte bonenschotel* 19,75
Licht-pittige zwarte bonenschotel, met vleestomaat, paprika, feta en
pompoenpitten, geserveerd met zilvervliesrijst

Kogelbiefstuk 22,75
Gebakken Ierse kogelbiefstuk met kruidenboter

Kipspiesen 19,75
Met o.a. limoen gemarineerde scharrelkipfilet, op spiesen gegrild en
geserveerd met sojadip, bosui en geroosterde sesamzaadjes

Tonijn 22,75
Rosé gegrilde tonijnfilet met huisgemaakte mangochutney

Eendenbout 19,75
In de oven gegaarde eendenbout met sinaasappelsaus

Snoekbaars 19,75
Op de huid gebakken snoekbaarsfilet met beurre blanc

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

Nagerechten
Panna cotta 7,75
Vanilleroompudding met siroop van espresso en amandellikeur,
geserveerd met slagroom

Advocaat ijstaartje 7,75
IJsaartje van advocaatroomijs, geserveerd met advocaat en slagroom

Sinaasappel-yoghurttaart 7,75
Romige taart met Griekse yoghurt, verse sinaasappel en oranjebloesemwater,
geserveerd met honing en pistachenootjes

Sorbet 7,75
Coupe met mango-, groene appel- en citroensorbetijs en vers fruit

Chocolade lavataartje 7,75
Warm geserveerd chocoladetaartje, met sinaasappelmarmelade en slagroom

Roomijs met aardbeien 7,75
Coupe met roomijs, Hollandse aardbeien en slagroom

Kaasdessert 11,75
Selectie van kazen met abrikozenmosterd, noten en druiven

Irish coffee 7,75
Koffie met Ierse whiskey en slagroom
U kunt in plaats van Ierse whiskey ook kiezen voor uw favoriete likeur.

Kindergerechten
Asperge- of Libanese linzensoep

3,75

Scharrelkipnuggets
Snoekbaarsfilet
Limoenkip
Kogelbiefstuk

9,75
9,75
9,75
9,75

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

IJscoupe

4,75

Coupe met roomijs, aardbeien en slagroom

Openingstijden
Ons restaurant is dinsdag t/m zondag vanaf 17.30 uur geopend voor het diner.
In verband met de geldende Coronaregels dient u vooraf te reserveren.

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

