Voorgerechten
Oosterse carpaccio 11,75
Traditioneel geslagen carpaccio van Ierse kogelbiefstuk,
met sojadressing, bosui, gember en kroepoek

Garnalenkroketjes 11,75
Huisgemaakte kroketjes van verse Hollandse garnalen,
met citrusmayonaise

Salade Tête de Moin* 9,75
Salade met Tête de Moin, aardbeien, geroosterde pompoenpitten
en kruidendressing

Gerookte eendenborst 9,75
Combinatie van gerookte eendenborst, bospeen, sinaasappel
en kruidige vinaigrette

Salade gerookte zalm 9,75
Salade van veldsla, gerookte zalm, komkommer en radijs,
met een romige dilledressing

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

Uiensoep* 6,75
Milde uiensoep, geserveerd met geraspte Gruyere kaas

De voorgerechten worden geserveerd met meerzadenbrood en gezouten boter

Hoofdgerechten
Lamshaasjes 22,75
Rosé gebakken lamshaasjes met rozemarijnsaus

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

Livarspiezen 22,75
Op spiesen gebakken varkenshaas van het Limburgs Kloostervarken,
met Canadian aardbeiensaus

Kabeljauwfilet 22,75
Op de huid gebakken kabeljauwrugfilet met mosterd-dillesaus

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

Tonijn 22,75
Rosé gegrilde tonijnfilet met mangochutney

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

Nagerechten
Coupe chocolade 7,75
Coupe met pure chocolade-, witte chocolade- en straciatella-ijs,
geserveerd met slagroom

Yoghurtijstaartje 7,75
Taartje van yoghurtijs met een coulis van rood fruit

Cheesecake 7,75
Fris-romige basilicum-limoen cheesecake met fruit

Crema Catalana 7,75
Roompudding met sinaasappel en gebrande rietsuiker,
geserveerd met een bolletje roomijs

Aardbeienbavarois 7,75
Frisse bavarois van en met Hollandse aardbeien,
geserveerd met slagroom

Kaasdessert 11,75
Selectie van kazen

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

Kindergerechten
Indiase wortelsoep of uiensoep

3,75

Scharrelkipnuggets
Kabeljauwfilet
Livarspies
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 / reserveringen
Ons restaurant is voor het diner geopend dinsdag t/m zondag vanaf 17.30 uur.
Vanwege de geldende Coronaregels is reserveren verplicht.

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

