WELKOM
SLIEDRECHT, EIND 1800
Het grote station. Kruiers af en aan.
Een grote klok tikt haar ronden.
Hoge hoeden en lange jurken.
Wuivende handen, een rollende traan.
Stoom, roet een laatste fluit.
Het sein op groen. Een stipje in de verte.
Stationgebouw verlaten. Dag tijd.
Maar vandaag de dag: een ambiance herleeft.
Graag willen wij u voorstellen aan Heeren van
Slydregt; Onze chefkok en zijn keukenbrigade
staan voor u klaar om de lekkerste gerechten te
bereiden.
U kunt bij ons terecht voor een lunch,
diner, borrel of evenement. Vraag naar de
mogelijkheden bij ons personeel!

EET SMAKELIJK & GENIET!
Team ‘Heeren van Slydregt’

heerenvanslydregt

LUNCH
SANDWICHES
CLUBSANDWICH KIP

9,50

SANDWICH ROSBIEF

12,50

tomaat | crispy bacon | Pecorino
rosbief l balsamicosiroop

Heerenburger

De enige echte Heerenbuger van 100% rundvlees
wordt geserveerd op een brioche bol met avocado, gegrilde courgette, spek,
huigemaakte barbecue-saus en een portie friet.

15,00

OP BROOD
CIABATTA VITELLO TARTUFO

kalfs rosbief | truffelmayonaise | kappertjes

9,50

ZEEBANKET

14,00

OOSTERSE TONIJNSALADE

11,00

CARPACCIO

11,50

GEBRANDE GEITENKAAS

11,50

WRAP GEROOKTE ZALM

13,50

flatbread | gerookte zalm | garnaaltjes | geroosterde tonijn
chili bun | geroosterde tonijn | zoetzuur | Japanse mayonaise
stokbrood | spekjes | Pecorino | Hofmeester dressing

zuurdesembrood | amandel | honing uit de Biesbosch | abrikoos
kruidenroomkaas | avocado | pittige rode ui | yuzu

EIEREN
UITSMIJTERS

ham & kaas of rosbief
ham & kaas of rosbief & kaas
ham & kaas & rosbief
carpaccio, truffelmayonaise en parmezaan

OMELETTEN

ham & kaas
champignons, paprika, ui en tomaat

8,00
8,50
9,00
12,50
8,00
8,50

WARME GERECHTEN
BIEFSTUK VAN OSSENHAAS

18,50 / 19,00

VARKENSHAASSATÉ

15,00 / 15,50

keuze uit brood of friet (topping ui, champignon en spek 3,50 extra)
keuze uit brood of friet

TWEE KROKETTEN
met brood

8,00

Bij Heeren van Slydregt geniet u iedere dag van vers afgebakken desem brood. Het deeg voor dit brood wordt
speciaal voor ons samengesteld uit lokale grondstoffen. Zo is het meel onder andere afkomstig van koren
molen de Hoop uit Oud-Alblas. Samen met bakkerij Vlot maken wij zo de lekkerste broden
van de Alblasserdwaard! Authentiek en puur.

SOEPEN
POMODORI TOMATENSOEP

6,50

BISQUE

9,50

ASPERGE SOEP

7,00

SOEP VAN DE DAG

6,50

crème-fraîche | pesto

op basis van verse kreeft met garnaaltjes
met grove croutons, lavas olie en gedroogde ham
dagelijks wisselende soep

SNELTREIN
Maak een keuze uit vis, vlees of vegetarisch en geniet van drie lekkere gerechtjes op één plank.
Perfect voor een gevarieerde lunch! Alle varianten worden geserveerd met een verse soep en op
getoast zuurdesembrood.

VIS

Schotse gerookte zalm | kruiden roomkaas
kroket van Noordzee garnalen

VLEES

rosbief | balsamicosiroop
bitterballen

VEGETARISCH

geitenkaas | amandel | honing uit de Biesbosch
kaasloempia’s.

15,00

DINER
VERTREKPUNT
LOOPT ALS EEN TREIN

12,00

DUBBEL SPOOR

12,50

KOPLOPER

11,50

PUFFING BILLY

14,00

ROKERS COUPÉ

14,00

THE BLUE TRAIN

14,00

carpaccio | spekjes | Pecorino | pijnboompitten | Hofmeesterdressing
rosbief | balsamicosiroop
vitello tartufo | kalfsrosbief | truffelmayonaise | croutons | kappertjes
scampi’s | knoflook | chilisaus
gerookte zalm | dillecrême | yuzu | rode ui
Oosterse tonijnsalade | geroosterde tonijn | sesam | Japanse mayonaise

SOEPEN
OP HET VERKEERDE SPOOR

6,50

TGV

9,50

ASPERGE SOEP

7,00

pomodori tomatensoep | crème fraîche | pesto
bisque | verse kreeft | garnaaltjes

grove croutons | lavas olie | gedroogde ham

dagprijs

ENKELTJE

soep van de dag

SALADES

VOOR

HOOFD

HET SPOOR BIJSTER

12,00

14,50

WISSELSPOOR

12,00

14,50

PERRON DU POISSON

14,50

17,00

LOOPT ALS EEN TREIN XL

15,00

gebrande geitenkaas | amandel | honing uit de biesch bosch | abrikoos
gegrilde maiskip | ei | croutons | Parmezaan | tomaat
spek | ceaserdressing
gerookte zalm | tonijn | garnaaltjes | gerookte paling

maaltijd salade carpaccio

TUSSENSTATION VIS
EERSTE KLAS GENIETEN		
2 tongetjes van 200 gram | gebakken in roomboter

27,00

DAGKAARTJE		
dagprijs
vis van de dag

TUSSENSTATION VLEES
BUITEN JE SPOORBOEKJE GAAN

27,00

MERWEDE - LINGELIJN

22,50

THE SUPER CHIEF

23,00

SPOORLOOS

19,00

WAGONNETJE VOL

17,50

HEERENBURGER

15,00

tournedos | rode wijn saus

ossenhaaspuntjes | knoflookchampignons | roomsaus
BBQ steak | pepersaus | gegrilde groenten

spareribs | diverse sauzen
saté van varkenshaas | taugé | kroepoek | zoetzuur
brioche bol | burger van 100% rundvlees | avocado
gegrilde courgette | spek | huisgemaakte barbecuesaus | friet

SIDES
FRIET

4,50

FRIET

3,50

ROSEVAL AARDAPPEL

3,50

truffelmayonaise | Parmezaan

mayonnaise
sriracha mayonnaise

Vragen? Schroom niet! Ons personeel is perfect op de hoogte van ons menu,
diëten en allergenen en staat u graag te woord.
Onze gerechten zijn met zorg samengesteld en ingrediënten worden niet ‘zomaar’ gecombineerd.
Het weglaten van het een, heeft invloed op het effect van het ander. Wilt u toch iets veranderen?
Dan zal hiervoor een meerprijs worden berekend.
Vega? Onze koks bereiden het graag voor u.

EINDSTATION
CHOO TJOE TRAIN

7,50

BROWNIE

7,50

ROMANOV AARDBEI

7,50

SCHUIMMARCHEERDER

7,50

KAASWAGON

9,00

Dame Blanche | crumble van chocolade | vanille-ijs en warme chocoladesaus

chocolademousse | tia maria | walnoot
Aarbeien | aardbeienroomsaus | crème suisse | vanille-ijs
Hazelnootschuim | karamelijs | karamelsaus | chocolade schotsen | noten
internationale kaassoorten | kletsenbrood | inclusief een glaasje port (+ € 2,00)

KOFFIE
IRISH COFFEE

Jameson Irish Whiskey

7,75

43 COFFEE
Liquor 43

7,75

ITALIAN COFFEE

7,75

HEEREN COFFEE

8,50

SPANISH COFFEE

7,75

BAILEYS COFFEE

7,75

FRANGELICO COFFEE

7,75

CINNAMON COFFEE

7,75

D.O.M. COFFEE

7,75

FRENCH COFFEE

7,75

Amaretto

Tia Maria

Frangelico

D.O.M. Bénédictine

Amaretto, Tia Maria
Baileys

Kaneel likeur

Grand Marnier

CALEM TAWNY PORTO 3,00
CALEM WHITE PORTO 3,00
RUBY RESERVA

3,75

LATE BOTTLED
VINTAGE

5,25

Heeren van Slydregt is onderdeel
van de Heeren Horeca Groep
Stationsplein 8,
3364 AM Sliedrecht
info@heerenvanslydregt.nl
www.heerenvanslydregt.nl
heerenvanslydregt

HEEREN AAN DE HAVEN
Streefkerk

HEEREN VAN AAN DE LEK
Groot-Ammers

HEEREN VAN AMBACHT
Hendrik-Ido-Ambacht

Specials

