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

LUNCH

SANDWICHES

VAN 11.00 TOT 16.00 UUR

CLUBSANDWICH KIP

11,50

SANDWICH ROSBIEF

12,50

SANDWICH GEROOKTE ZALM

14,50

CLUB HEEREN UIT DE OVEN

12,00

tomaat | crispy bacon | Pecorino
zwarte peper | roomkaas | grove mosterd | Romesco saus
salade van roseval aardappel l Amsterdamse ui l granny smith
kip l cheddar kaas l parmaham l mangochutney

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

12,50

VITELLO TARTUFO

11,50

SPICY KIPPENDIJ

14,00

ZEEBANKET

15,00

OOSTERSE TONIJNSALADE

14,50

GEITENKAAS UIT DE OVEN

12,50

stokbrood | spekjes | Pecorino | Hofmeester dressing
ciabatta | kalfsrosbief | truffelmayonaise | cashewnoten | kappertjes
schiacciata | roerbak | spek | chilimayonaise
flatbread | gerookte zalm | Hollandse garnaaltjes | geroosterde tonijn
chili bun | geroosterde tonijn | zoetzuur van rode ui | yuzu
desembrood | amandel | 3 bereidingen van pompoen | cider vinaigrette

EIEREN Keuze uit wit of bruin desembrood
OMELETTEN

ham & kaas
champignons l paprika
ui en tomaat
paddestoelen l spinazie
Gruyere l groene kruiden l truffel

9,00
9,50
11,50

UITSMIJTERS

ham l kaas l rosbief
carpaccio l truffelmayonaise
parmezaan

vanaf 9,00

13,50

LUNCH

WARME GERECHTEN
keuze uit wit of bruin desembrood/friet

VAN 11.00 TOT 16.00 UUR
brood

friet

9,00

10,00

CAS EN KAS VEGAN KROKETTEN

10,50

11,50

SATÉ VAN VARKENSHAAS

17,00

18,00

BIEFSTUK VAN OSSENHAAS

18,50

19,50

TWEE KROKETTEN

extra optie topping champignon, ui en spek + 3,50

17,50

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

7,00

UIENSOEP

POMODORI TOMATENSOEP

6,50

BISQUE

BOSPADDENSTOELENSOEP

8,50

dagelijks wisselende soep
crème-fraîche l pesto

brioche | Gruyere
op basis van verse kreeft
gevuld met dagverse vis

7,50
11,50

bosui | walnootolie | Pecorino

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.

27,50

16,50

VIS			
			

sandwich gerookte zalm | aardappelsalade
Amsterdamse ui | garnalenkroketjes

VLEES			

sandwich rosbief | roomkaas | grove mosterd | romesco saus | bitterballen

VEGETARISCH		

sandwich geitenkaas | amandel | pompoen | kaasloempia’s

