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.
U kunt bij ons terecht voor een lunch,
diner, borrel of evenement. Vraag naar de
mogelijkheden bij ons personeel!

EET SMAKELIJK & GENIET!
Slydregt’
Team ‘Heeren van

heerenvanslydregt

WACHTRUIMTE

DINER

ONS HEEREN STOKBROOD

4,50

BBQ OLIJVEN

4,50

aioli | kruidenboter

TACO TONIJN (2 STUKS)

11,50

PARMAHAM

13,50

avocado l furikake l yuzu
tapenade l gerookte amandel

HEEREN PROEVERIJ

p.p. 14,50

VERTREKPUNT
LOOPT ALS EEN TREIN

12,50

DUBBEL SPOOR

13,00

KOPLOPER

12,00

PUFFING BILLY

15,00

ROKERS COUPÉ

14,50

THE BLUE TRAIN

14,50

MALLERT

14,00

carpaccio | spekjes | Pecorino | pijnboompitten | Hofmeester dressing
rosbief | zwarte peper | roomkaas | grove mosterd | Romesco saus
vitello tartufo | kalfsrosbief | truffelmayonaise | cashewnoten | kappertjes
scampi’s | knoflook | chilisaus
gerookte zalm | salade van roseval aardappel | Amsterdamse ui | granny smith
oosterse tonijnsalade | geroosterde tonijn | furikake | yuzu | zoetzuur rode ui
hertenham | atjar van rode kool | kruidensla | mierikswortelcrème

SOEPEN

DINER

ENKELTJE

7,00

OP HET VERKEERDE SPOOR

6,50

BETUWE LIJN

8,50

soep van de dag
pomodori tomatensoep | crème fraîche | pesto
bospaddenstoelensoep | Pecorino | walnootolie | bosui

11,50

TGV

bisque op basis van verse kreeft | gevuld met dagverse vis

7,50

UIENSOEP

brioche | Gruyere

SALADES
Keuze als voorgerecht of als hoofdgerecht

voor

hoofd

HET SPOOR BIJSTER

12,00

14,50

PERRON DU POISSON

16,00

18,50

WISSELSPOOR

13,50

16,00

geitenkaas uit de oven | amandel | 3 bereidingen van pompoen | cider vinaigrette
gerookte zalm | tonijn | garnaaltjes | gerookte paling
spicy kippendijen | ei | parmezaan | tomaat | spek | kruiden dressing

LOOPT ALS EEN TREIN XL

carpaccio | spekjes | Pecorino | pijnboompitten | Hofmeester dressing

15,00

TUSSENSTATION VIS

DINER

SCHOTSE 1E KLAS

25,00

MACHINIST OP ZEE

24,00

RETOURTJE NOORDZEE

27,50

1E KLAS GENIETEN

32,00

op de plaat gebakken zalmfilet | risotto | zwarte knoflook | prei | gember | kerrieboter
gegrilde vissoorten | geroosterde groenten | antiboise van tomaat
kabeljauwfilet | shiitakes | groene asperges | hazelnoot | hollandaise
twee tongetjes van 200 gram | gebakken in roomboter
extra optie Hollandse garnaaltjes in room en hollandaisesaus + 4,50

DAGKAARTJE

vis van de dag

Dagprijs

TUSSENSTATION VLEES
BUITEN JE SPOORBOEKJE GAAN

29,50

MERWEDE-LINGELIJN

24,50

DE HONGERIGE MACHINIST

25,50

THE SUPER CHIEF

23,50

WAGONNETJE VOL

18,50

SPOORLOOS

19,50

STOOFLOCOMOTIEF

28,50

HEERENBURGER

17,50

tournedos | witlof | aardappelrösti | madeirasaus
ossenhaaspuntjes | knoflookchampignons | roomsaus
hertenbiefstuk | roze peper | aardappelmousseline | pastinaak | specerijenjus
BBQ steak | gegrilde groenten | pepersaus
saté van varkenshaas | tauge | kroepoek | zoetzuur van ananas
spareribs | diverse sauzen
hert | haas | stoof | wildgarnituren
brioche bol | 100% rundvlees | avocado | gegrilde courgette
spek | huisgemaakte barbecuesaus | friet

DINER
21,00

GROENTENBOEMEL
SPOOR 1			

bloemkoolcouscous | groene asperge | abrikoos | hollandaise | hazelnoot

SPOOR 2			

risotto | paddestoelen | truffelsaus | parmesan

SIDES
FRIET MAYONAISE

3,50

FRIET TRUFFEL / PARMEZAAN

4,50

ROSEVAL AARDAPPEL / SRIRACHA MAYONAISE

3,50

SALADE VAN DE DAG

3,50

SEIZOENSGROENTEN

3,50

TEVEEL KEUZE?

Laat je verrassen!

3-GANGEN MENU

37,50

4-GANGEN MENU

42,50

van de chef
van de chef

WIJNARRANGEMENT

per glas 6,50

BOBARRANGEMENT

per glas 3,50

min. 3 glazen
min. 3 glazen

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

8,00

SNEL AANGEBRAND

8,50

SUNDAE EXPRESS

8,50

SCHUIMMARCHEERDER

8,50

DRONKEN CONDUCTEUR

11,50

dame blanche | crumble van chocolade | vanille-ijs | warme chocoladesaus
crème brûlee | pastel de nata | hazelnoot praline
ijsparfait | merenque | gele room | advocaat | pure chocolade
hazelnootschuim | karamelijs | karamelsaus | chocolade schotsen | noten
pastel de nata | chocolade mousse | cocos | mango-sorbet
geserveerd met een kopje koffie of thee en een glaasje butterscotch

KAASWAGON

internationale kaassoorten | kletsenbrood | Port Calem proeverij (3x port) + 6,00

9,50
9.p.p.

STATION HEEREN

etagère met verschillende desserts

SPECIALE KOFFIE
IRISH COFFEE

7,75

D.O.M. COFFEE

7,75

HEEREN COFFEE

8,50

ITALIAN COFFEE

7,75

43 COFFEE

7,75

BAILEYS COFFEE

7,75

SPANISH COFFEE

7,75

CINNAMON COFFEE

7,75

FRANGELICO COFFEE

7,75

FRENCH COFFEE

HEEREN PROEVERIJ

+6,00

Jameson Irish Whiskey
Amaretto

Tia Maria

Frangelico

Port Calem

D.O.M. Bénédictine
Liquor 43

Amaretto, Tia Maria
Baileys

Kaneel likeur

Grand Marnier

7,75

