LUNCH
VAN 11.00 TOT 16:00 UUR

SANDWICHES
CLUBSANDWICH KIP

9,50

tomaat l crispy bacon l Pecorino

SANDWICH ROSBIEF

kruidensla l avocado l basilicum l mierikswortel crème

SANDWICH GEROOKTE ZALM

salade van roseval aardappel l Amsterdamse ui l Granny Smith

CLUB HEEREN UIT DE OVEN

kip l cheddar kaas l parmaham l mangochutney

12,50
13,50
11,00

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

OP BROOD
CARPACCIO

stokbrood l spekjes l Pecorino l Hofmeester dressing

VITELLO TARTUFO

ciabatta l kalfsrosbief l truffelmayonaise l beukenzwam

GEROOSTERDE KIPPENDIJ

11,50
9,50
12,00

pita l groentecurry l sriracha

ZEEBANKET

flatbread l gerookte zalm l Hollandse garnaaltjes l tonijn

OOSTERSE TONIJNSALADE

chili bun l geroosterde tonijn l tonijnsalade l Japanse mayonaise

GEITENKAAS UIT DE OVEN

desembrood l amandel l abrikoos l zoetzuur van pompoen l honing vinaigrette

14,00
11,00
11,50

EIEREN
Keuze uit wit of bruin desembrood

OMELETTEN

ham l kaas
8,00
champignons l paprika l ui l tomaat 8,50

UITSMIJTERS

ham l kaas of rosbief
8,00
ham l kaas of rosbief l kaas
8,50
ham l kaas l rosbief
9,00
carpaccio l truffelmayonaise l parmezaan 12,50

LUNCH
VAN 11.00 TOT 16:00 UUR

WARME GERECHTEN
keuze uit wit of bruin desembrood / friet
brood
friet		
				
TWEE KROKETTEN
8,00
8,50

SATÉ VAN VARKENSHAAS

15,00

15,50

BIEFSTUK VAN OSSENHAAS

18,50
19,00
50
extra optie topping champignon, ui en spek + 3, 			

15,00

Heerenburger

De enige echte Heerenburger van 100% rundvlees wordt geserveerd op een brioche bol met
avocado, gegrilde courgette, spek, huisgemaakte barbecuesaus en een portie friet.

SOEPEN
SOEP VAN DE DAG

6,50

TOM KHA KAI

7,00

POMODORI TOMATENSOEP

6,50

BISQUE

9,50

dagelijks wisselende soep
crème-fraîche l pesto

kip l cocos l bosui l rode peper		
op basis van verse kreeft
gevuld met dagverse vis

LUNCHMENU
Laat u verrassen met een heerlijk 2 gangen menu van onze chef-kok.
Geserveerd binnen 1 uur!

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

VIS

sandwich gerookte zalm | aardappelsalade | Amsterdamse ui | garnalenkroketjes

VLEES

sandwich rosbief | avocado | basilicum | mierikswortel crème | bitterballen

VEGETARISCH

sandwich geitenkaas | amandel | abrikoos | kaasloempia’s

25,00
15,00

VERTREKPUNT

DINER

LOOPT ALS EEN TREIN

12,00

DUBBEL SPOOR

11,50

KOPLOPER

11,50

PUFFING BILLY

14,00

ROKERS COUPÉ

14,00

THE BLUE TRAIN

14,00

carpaccio | spekjes | Pecorino | pijnboompitten | Hofmeester dressing
rosbief | avocado | basilicum | mierikswortel crème
vitello tartufo | kalfsrosbief | truffelmayonaise | croutons | beukenzwam
scampi’s | knoflook | chilisaus
gerookte zalm | salade van roseval aardappel | Amsterdamse ui | Granny Smith
oosterse tonijnsalade | geroosterde tonijn | zoetzuur | Japanse mayonaise

SOEPEN
ENKELTJE

6,50

OP HET VERKEERDE SPOOR

6,50		

ZIJDE ROUTE

7,00

TGV

9,50

soep van de dag
pomodori tomatensoep | crème-fraîche | pesto

tom kha kai | kip | cocos | bosui | rode peper			
			

bisque op basis van verse kreeft | gevuld met dagverse vis

SALADES
VOOR

HOOFD

HET SPOOR BIJSTER

12,00

14,50

PERRON DU POISSON

14,50

17,00

WISSELSPOOR

12,00

14,50

keuze als voorgerecht of als hoofdgerecht
geitenkaas uit de oven | amandel | abrikoos
zoetzuur van pompoen | honing vinaigrette

gerookte zalm | tonijn | garnaaltjes | gerookte paling 			
geroosterde kippendijen | ei | Parmezaan | tomaat
spek | Caesar dressing

LOOPT ALS EEN TREIN XL		
15,00
carpaccio | spekjes | Pecorino
pijnboompitten | Hofmeester dressing

DINER
TUSSENSTATION VIS
SCHOTSE 1E KLAS

22,50

MACHINIST OP ZEE

22,50

RETOURTJE NOORDZEE

25,00

1E KLAS GENIETEN

27,00

op de plaat gebakken zalmfilet | risotto | citroengras | prei | kruidenkorst
gegrilde vissoorten | geroosterde groenten | antiboise van tomaat
kabeljauwfilet | polenta | mais | snijboon | Parmezaan
twee tongetjes van 200 gram | gebakken in roomboter

DAGKAARTJE

vis van de dag

dagprijs

TUSSENSTATION VLEES
BUITEN JE SPOORBOEKJE GAAN

27,00

MERWEDE-LINGELIJN

22,50

DE HONGERIGE MACHINIST

24,00

THE SUPER CHIEF

23,00

WAGONNETJE VOL

17,50

SPOORLOOS

19,00

HFC (HEEREN FRIED CHICKEN)

17,50

HEERENBURGER

15,00

tournedos | geroosterde asperges | aardappelrösti | sjalot | Madeira roomsaus
ossenhaaspuntjes | knoflookchampignons | roomsaus
lamsfilet | aubergine | miso | zwarte knoflook | portjus
BBQ steak | gegrilde groenten | pepersaus
saté van varkenshaas | tauge | kroepoek | ananas
spareribs | diverse sauzen
krokant gefrituurde kippendij | groentecurry | Japanse barbecuesaus
brioche bol | burger van 100% rundvlees | avocado | gegrilde courgette
spek | huisgemaakte barbecuesaus | friet

DINER
GROENTENBOMMEL

19,50

SPOOR 1

Polenta | geroosterde bloemkool | olijf | portobello | za’atar

SPOOR 2

ravioli | knolselderij | citroen | burrata | hazelnoot

SPOOR 3

risotto | citroengras | groentecurry | zoete aardappel

SIDES
FRIET MAYONAISE

3,50

FRIET TRUFFEL / PARMEZAAN

4,50

FRIET RENDANG

6,50

ROSEVAL AARDAPPEL / SRIRACHA MAYONAISE

3,50

GEROOSTERDE ZOETE AARDAPPEL

3,50

SALADE VAN DE DAG

3,50

SEIZOENSGROENTEN

3,50

VRAGEN ?!

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

DINER
EINDSTATION
CHOO TJOE TRAIN

Dame blanche | crumble van chocolade | vanille-ijs | warme chocoladesaus

SNEL AANGEBRAND

7,50
7,50

crème brûlee | bastogne | mangosorbet

TRANSSIBERIË EXPRESS

7,50

ijsparfait | aardbei | gele room | merengue

SCHUIMMARCHEERDER

7,50

hazelnootschuim | karamelijs | karamelsaus | notenkrokant

DRONKEN CONDUCTEUR

brownie | crème brûlee | pure chocolademousse | ijs van witte chocolade
geserveerd met een kopje koffie of thee en een glaasje butterscotch

KAASWAGON

10,00
9,00

Internationale kaassoorten | kletsenbrood | 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

