Voorgerechten
Nagelhout 11,75
Dungesneden gedroogde runderfilet met ruccola,
Parmezaanse kaas, truffelmayonaise en geroosterde pijnboompitten

Paddestoelenkroketjes* 11,75
Huisgemaakte paddestoelenkroketjes, met in rode port gestoofd peertje

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

Knolselderijsalade 9,75
Knolselderijsalade met Prosciutto di Parma en dragon

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

Briesoep* 6,75
Romige briesoep met croutons van kruidkoek

Shiitakebouillon* 6,75
Bouillon, getrokken van Shiitake paddestoelen met
geglaceerde kastanjes en bosui
De voorgerechten worden geserveerd met meerzadenbrood en gezouten boter

Hoofdgerechten
Lamshaasjes 22,75
Gebakken lamshaasjes met rozemarijn en rodewijnsaus

Livarspiezen 22,75
Op spiesen gegrilde varkenshaas van het Limburgs Kloostervarken,
met chutney van verse vijgen

Schelvisfilet 22,75
Gebakken schelvisrugfilet met citroen beurre blanc

Wildstoof 22,75
Stoofschotel met Hert, wortel, bleekselderij en paddestoelen,
geserveerd met aardappelpuree

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

Zalm 22,75
Zalmfilet uit de oven met kruidenkorst en feta

Marokkaanse stoofschotel * 22,75
Stoofschotel op Marokkaanse wijze met o.a. pompoen, wortel en koolraap,
geserveerd met quinoa
Gerechten met een * zijn vegetarisch. Aangezien wij werken met verse
seizoensproducten, kunnen wijzigingen in de menukaart voorkomen.

Nagerechten
Pistache-ijs 7,75
Pistache ijstaartje, geserveerd met nougatine en slagroom

Perencrumble 7,75
Perencrumble uit de oven, geserveerd met een bolletje roomijs

Kaneelijstaartje 7,75
Taartje van kaneelijs met slagroom en amandelkletskop

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

Gebak 7,75
Huisgemaakt gebak

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
Briesoep of shiitakebouillon

3,75

Scharrelkipnuggets
Schelvisfilet
Livarspies

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 donderdag t/m zondag vanaf 17.30 uur.

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

