
Voorgerechten 

Carpaccio  11,75 
Traditioneel geslagen carpaccio van Ierse kogelbiefstuk met truffelmayonaise, 
rucola, Parmezaanse kaas en pijnboompitjes 

Salade oude geitenkaas*  11,75 
Veldsla met Bettine Grand Cru, aardbei, amandelschaafsel 
en rabarberdressing 

Garnalenkroketjes  11,75 
Huisgemaakte kroketjes met Hollandse garnalen en bieslook en peterselie, 
geserveerd met citrusmayonaise  

Empanadas*  11,75 
Empanadas gevuld met zwarte bonen, paprika, maïs en specerijen,  
geserveerd met tomatenchutney 

Salade gerookte zalm  11,75 
Veldsla met gerookte zalmhaas, komkommer, radijs en dilledressing 

Preisoep  6,75 
Romige preisoep op basis van kippenbouillon met kruidenroomkaas 
en croutons 

Groentebouillon*  6,75 
Heldere bouillon met verse groenten en tuinkruiden  

De voorgerechten worden geserveerd met meerzadenbrood en gezouten boter 



Hoofdgerechten 

Lamshaasjes  24,75 
Gebakken lamshaasjes met rozemarijn en sjalottensaus 

Eendenbout  23,75 
In de oven gegaarde eendenbout met honing-balsamicosaus en tijm 

Citroenrisotto *  23,75 
Romige citroenrisotto met gebakken venkel en geroosterde hazelnoten 

Steak au poivre  23,75 
Ierse kogelbiefstuk met rozepepersaus 

Tonijn  23,75 
Gegrilde tonijnsteak, geserveerd met mangochutney 

Kabeljauw  23,75 
Op de huid gebakken kabeljauwrugfilet met citroen beurre blanc 

Livarspiesjes  23,75 
Gemarineerde varkenshaasspiesjes van het Limburgs Kloostervarken 
met een Oosters sausje 

De gerechten met * zijn vegetarisch. 

De hoofdgerechten worden geserveerd met Hasselback aardappelen, spitskoolsalade 
en wortel uit de oven met balsamico, honing en tijm. 
Frites met mayonaise is apart te bestellen (3,50) 



Nagerechten 

Koffieijstaartje  7,75 
Taartje van koffieroomijs met een klein glaasje Kahlua en slagroom 

Hangop  7,75 
Romige hangop van volle yoghurt met kumquat-muntsiroop 

Advocaat  7,75 
Combinatie van advocaat-pannacotta en advocaat-mousse en chocoladesaus,  
geserveerd met een bolletje roomijs en slagroom 

Pistacheparfait  7,75 
Romige parfait met geroosterde pistachenootjes, honing 
en slagroom 

Gebak  7,75 
Wisselend huisgemaakt gebak 

Kaasdessert  11,75 
Selectie van Nederlandse kazen, met kletzenbrood en abrikozenmosterd 

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



Kindergerechten 

Preisoep 4,75 
Groentebouillon  4,75 

Scharrelkipnuggets  11,75  
Kabeljauwfilet 11,75 
Rundvleeskroket  11,75 
Livarspiesje  11,75 
Kogelbiefstukje  11,75 

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

IJscoupe  4,75 
Coupe met roomijs 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
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