1e opstaphalte Tram2
Tonijn & fricandeau
Huisgegrilde fricandeau, tonijnsalade en appelkappertjes in bierbeslag

8,5

Carpaccio
Dun gesneden runder-carpaccio, zongedroogde tomaatjes,
balsamico, nootjes, kaas

11.5

Ceasar salade
Bitterballetjes van pulled chicken, balsamico vinaigrette en sla

8.5

Flammkuchen
Flammkuchen, paprika, ui, kaas en licht belegd met carpaccio
Flammkuchen belegd met 4-cheeses
Champignons
Champignons in bierbeslag met huisgemaakte knoflooksaus

11.5
10.5
7,75

2e opstaphalte Tram2
Brood
Bruin/witje, vers van de bakker, 3 smeersels
Pide brood, afgebakken, 3 smeersels

6,75
6

3e opstaphalte Tram2
Soep
Huisgemaakte groentesoep met serieuze ballen
Huisgemaakte tomatensoep met tomatenstukjes

5,75
5,75

(nb; het kan voorkomen dat bepaalde gerechten niet op voorraad zijn wegens de
economische situatie)

Perron Tram2
Schnitzel
Huisgemaakte schnitzel naturel (met saus 3,50)
Huisgemaakte schnitzel brie, walnoot en honing
Huisgemaakte schnitzel, paprika, ui, spek en champignons
Kipschnitzel, lekker knapperig, geserveerd met pinda- of zigeunersaus

16
18.5
18.5
16.5

Boeuf Bourguigon
Stoofpotje wat smelt in je mond, beef chunks, bacon en groenten

18.5

Lamsrack
Gegrilde lamsrack, geserveerd met asperges in een oosterse dressing

21.5

Mixed grill
23
Kip, varkenshaas, houthakkerssteak, filet, geserveerd met knoflook- en rokerig
baconsaus en gegrilde groenten
Spare rib, botermals met een honing BBQ-saus

19,5

Teriyaki
Mals varkenshaas, kleverig, zoet, chili, gewoon een feestje..

18.5

Steak
Argentijnse steak, gegrild en gekruid, roerbakgroenten en een vleugje truffel

23.5

Biefstuk
Gegrilde biefstuk, met een rijkelijke jus van oma, champignon en ui,
geserveerd met brood

24.5

Entrecote
Fantastisch en onbenullige entrecote van een Limousin rund,
geserveerd met een chimichurri van verse kruiden

25.5

Alle gerechten worden geserveerd met rauwkost salade, frites of gebakken krieltjes
en mayo

Perron Tram2 Vis
Zalm on croute
19.5
Vanochtend nog gespot in de Rossumse beek, spinazie, champignon, ui, kruiden,
chili, ketjap, honing, lekker knapperig
Pangasius filet
Witte vis filet gebakken in ketjap, kruiden en bosui,

16.5

Perron Tram2 Vegetarisch/Veganistisch*
Schnitzel van kaas
Huisgemaakte kaas-schnitzel, geserveerd met cranberry dressing

16.5

Schnitzel
Huisgemaakte schnitzel brie, gemaakt van kikkererwtmeel,
getopt met brie en honing (* zonder brie en honing)

16.5

Green Steak
Het kan echt! van kikkererwtmeel, gebakken groenten en een vleugje truffel

16.5

Tartelette
16.5
Hartig taartje gevuld met bieten, spinazie, zoete aardappel en gorgonzola, o lala
Sate spiesjes
16.5
O my goodness, Saté spiesjes van vegan-chunks, geserveerd met pindasaus en
zoete friet (*)
Linzenschotel
Linzenschotel met verse groenten, geserveerd met brood (*)

16.5

“Lieve mensen, het kan voorkomen dat het soms iets langer duurt, alle gerechten worden
vers bereid”

Alle gerechten worden geserveerd met rauwkost salade, frites of gebakken krieltjes
en mayo

Perron Tram2 Senior




Slibtong, gebakken in lichte soja/chili dressing, geserveerd met fruit
Kipschnitzel krokant, geserveerd met zigeuner- of pinda saus
Biefstuk met ui, champignons en oma’s jus, geserveerd met brood

16
14
20

Perron Tram2 Gluutvrij
*geef tevoren aan dat u glutenvrij bent





Schnitzel naturel
Schnitzel brie, honing en walnoot
Pangasius filet, gebakken in ketjap
Biefstuk met brood en jus

17
19
15
24

Perron Tram2 Kids menu





Patat met kroket of frikandel of kipnuggets
Broodje hamburger met friet
Pannenkoek naturel
Pasta bolognesesaus

6.5
7.5
7
7

Alle gerechten worden geserveerd met rauwkost salade, frites of gebakken krieltjes
en mayo

Eindstation van Tram2
Dame Blanche
Bolletjes vanille ijs met lauwe chocoladesaus en slagroom

6.5

Merinque
Vers fruit met slagroom en een meringue

6.5

Crème brûlée
Griesmeelpudding-vanille als een crème brûlée, geserveerd met slagroom

6.5

Advocaatje
Vanille en chocolade ijs, boerenjongens, slagroom en een scheutje advocaat

6.5

Bananensplit
Verse slagroom met luchtige kwark, schijfjes banaan en chocoladesaus

6.5

Dierenpret
5.5
Leuke figuurbeker van een dier gevuld met vanille ijs, slagroom en wat lekkers
(beker mag je meenemen)

“Fijn dat u er was en graag tot een volgende keer”

