


Wij serveren de lunch tot 16:00 uur.

Breekbrood € 5,50
keuze uit knoflooksaus, tapenade en zeezoutboter

Italiaanse tomatensoep € 5,50
met vlees of  geraspte kaas

Uiensoep € 5,95
met kaascrouton

Soep van de chef € 5,95

Tosti’s
u kunt kiezen uit wit of donker oerbrood 

Ham / kaas € 4,50

Ham / kaas / tomaat € 4,75

Ham / kaas / gebakken ei € 5,50

Chorizo / cheddar / kaas / ui / jalapeño € 6,50

Uitsmijters

Ham / kaas € 7,50

Spek / kaas € 8,50

Carpaccio € 10,50



Salades

Geitenkaas € 11,95
honing-tijmdressing / grove groente / komkommer / tomaat / noten / appel

Gegrilde carpaccio € 12,95
noten / pesto / Parmezaan / truffelmayonaise (met zongedroogde tomaat)

Gemarineerde kip € 11,95
gegrilde ananas / tomaat / rode ui / parmezaanse kaas / komkommer

Gerookte zalm € 12,95
rolmops / komkommer / tomaat / bieslook / rode ui / huisgemaakte croutons
(kan ook zonder rolmops besteld worden)

Onze koude broodjes
u kunt kiezen uit wit of  donker oerbrood, waldkorn of  Italiaanse bol

2 Sneet jes oerbrood € 7.95
met boerenkaas of  achterham

Tonijnsalade € 9,50
gefrituurde kappertjes / rode ui / zongedroogde tomaatjes

Eiersalade € 8,95
bieslook / spek

Gerookte zalm € 9,95
mozzarella / tomaat / rode ui / crème fraîche

Carpaccio € 9,95
rucola / pesto / parmezaan / noten / truffelmayonaise



Onze warme broodjes
u kunt kiezen uit wit of  donker oerbrood , waldkorn of  taliaanse bol

Pasteit je € 7,50
huisgemaakte ragout

Gehaktbrood € 10,95
met honing-mosterd saus

Gemarineerde saté van kippendij € 9,95
pindasaus / gebakken uitjes / kroepoek

Geitenkaas € 9,50
katenspek / cashewnoten / honing-thijmdressing / grove groente

Brie € 9,50
katenspek / walnoten / stroop / appel

Mozzarella € 8,50
pesto / tomaat / rode ui / pitten

Pulled pork € 9,95
witte koolsalade / ui broodje

Big American Burger 200 gram € 11,00
sla / ui / spek / augurk / cheddar / homemade saus

Twee vleeskroket ten of frikadellen € 7,95
met bruin of  wit oerbrood 

Proeverij € 11,00
Italiaanse tomatensoep / kroket met brood / gebakken ei met brood

Huisgemaakt gebak
vraag ernaar!

Warm appelgebak € 4,20
met slagroom

Monchou met bastognebodem € 6,50
verschillende toppings, vraag er naar

Voor de kleint jes € 5,50
roomijs / aardbeiensaus / spekjes / slagroom



Wist u dat: 
De heerlijke gerechten van De Locomotief ook af te halen zijn.

Vraag ons om een afhaalkaart.



vanaf  17:00 uur



Soepen

Soep van de chef € 5,95

Italiaanse tomatensoep € 5,50
met vlees of  geraspte kaas

Uiensoep € 5,80
met kaascrouton

Koud

Gerookte zalm € 9,50
rolmops / komkommer / tomaat / bieslook / rode ui / huisgemaakte croutons
(kan ook zonder rolmops besteld worden)

Gerookte carpaccio € 9,95
noten / pesto / parmezaan / truffelmayonaise / rucola

Warm

Breekbrood € 5,50
keuze uit knoflooksaus, tapenade en zeezoutboter

Katenspek  € 8,50
gemarineerde appel / cranberries / rucola / rozemarijnolie / pitten

Nacho’s pulled pork € 7,95
cheddar cheese / grove groente / crème fraîche

Spicy-sweet beef € 12,55
diamanthaas / sla / gerookte sesamzaadjes / bosui / groentechips

Chickenwings 6 stuks € 7,50
medium of  hot



Vlees

Black Angus steak 200 gram € 22,00
gebakken champignons / spek / ui

Pulled pork € 16,95
witte koolsalade / ui broodje

Spies van gemarineerde kippendij € 17,95
pindasaus / gefrituurde ui / atjar / kroepoek

Mixed grill (spies) € 20,95
Black Angus / kippendij / buikspek / knoflooksaus / bbq saus

Diamanthaas steak 200 gram of 300 gram € 23,00 / 31,50

T-bone steak bereid op onze smoker 600 gram € 38,95
(Deze steak is alleen op bestelling leverbaar)

Proeverij van een kleine burger, pulled pork en een sparerib € 19,90

Chickenwings 12 stuks € 16,50
medium of  hot

Vis

Warme gerookte zalmfilet € 19,50
spinazie / ui / pesto / gefrituurde kappertjes / honing-dille saus

Gamba’s gebakken in knoflookolie € 19,50
rucola / zachte citroenolie

Onze befaamde

Smoked
Spareribs

naturel € 18,90

zoet € 19,90

pit t ig € 19,90

wisselende smaak € 19,90
(zie bord)



Burgers 100% Black Angusbeef

Big American Burger 200 gram € 16,95
sla / ui / spek / augurk / cheddar / homemade saus

Extreme cheeseburger € 17,50
sla / ui / augurk / spek / tortilla chips / dubbel cheddar / blauwe kaas

Pulled pork burger € 17,90
pulled pork / cheddar / sla / ui / augurk / jalapeñosaus / rucola

Funky burger € 19,90
sla / tomaat / cheddar / gebakken ei / ui / spek / champignons / homemade picalilly

*Alle burgers zijn ook dubbel te bestellen / 400 gram / meerprijs € 7.50

Vegetarisch

Big American VEGETARISCHE burger € 15,95
sla / ui / augurk / cheddar / homemade saus

Quiche van verschillende groenten uit de oven € 16,50
pesto / pitten

Maalt ijdsalade geitenkaas € 14,95

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
een seizoensgebonden garnituur en friet.

- Één tafel één rekening -

Bijgerechten

Aardappel € 3,95

crème fraîche / geraspte kaas

Extra friet € 2,10

Komkommersalade € 1,50

Seizoensgebonden groente/salade

 klein / groot € 2,50 / 3,75

Sauzen € 0,75
mayonaise / ketchup / curry / mosterd

Huisgemaakte sauzen € 1,25
Knoflook / honing mosterd / BBQ / Alabama



Wist u dat:
De Locomotief ook de catering kan verzorgen voor uw gelegenheid.

Zelfs met een mobiele smoker op locatie.
Vraag naar de mogelijkheden!

Tot 12 jaar

Kleint je tomatensoep € 3,20

Roomijs € 5,50
aardbeiensaus / spekjes / slagroom

Smoked spareribs met friet jes € 11,95
naturel, zoet of  pittig

Big American Burger € 9,50
frietjes / sla / ui / augurk / cheddar / homemade saus

Kleint je Pulled Pork € 9,50
witte koolsalade / ui broodje / frietjes

Friet jes met frikandel of kroket € 6,50

Friet jes met kipnuggets € 6,50



Monchou met bostogneboden € 6,30
verschillende topping, vraag er naar

Warm appelgebak € 4,20
met slagroom

Koffie en... € 6,85
koffie of  cappuccino / likeur naar keuze / bolletje ijs / slagroom

Chocolate dream € 7,30
chocolade ijs / chocolade mouse / brownie / slagroom

Gegrilde banaan € 8,40
vanille-ijs / toffee / gesuikerde walnoten

Crème brûlée € 6,30

Huisgemaakt gebak
vraag ernaar!

Wisselend toet je
zie bord / op=op



Warme dranken

Koffie € 2,40

Thee € 2,50

Vers munt thee € 3,10

Cappuccino € 2,50

Koffie verkeerd € 3,30

Lat te macchiato € 3,30

Espresso € 2,40

Dubbele espresso € 3,00

Warme chocomel € 3,05

Warme chocomel met slagroom € 3,30

Decafé € 2,40

Special Coffee

Irish Coffee € 6,50

French Coffee € 6,50

Spanish Coffee € 6,50

Italian Coffee € 6,50

Koude dranken

Jus d’orange (vers) € 3,25

Jus d’orange € 2,45

Chocomel (koud) € 2,50

Frist i € 2,50

Appelsap € 2,50

Coca-Cola € 2,50

Coca-Cola light € 2,50

Coca-Cola zero € 2,50

Fanta € 2,50

Bit terlemon € 2,50

Tonic € 2,50

Spa rood € 2,50

Spa blauw € 2,50

Spa citroen € 2,50

Rivella € 2,50

Ice tea € 2,60

Ice tea Green € 2,60

Ginger Ale € 2,65

Limonade € 1,50



Tia Maria € 4,50

Grand Marnier € 4,50

Amaret to € 4,50

Sambuca € 4,50

Baileys € 4,50

D,O,M, € 4,50

Frangelico € 4,50

Likeur 43 € 4,50

Cointreau € 4,50

Southern Comfort € 5,50

Johnny Walker Red label € 5,25

Johnny Walker Black label € 5,50

The Famous Grouse € 5,50

Jameson € 5,50

Rémy Mart in € 6,95

Jenever (jong/oud) € 3,25

Gin € 4,50

Bacardi € 4,95

Campari € 3,95

Mart ini rood/wit € 3,50

Apfelkorn € 3,75

Jägermeister € 3,25

Wodka € 4,50

Vieux € 3,25

Alcoholische dranken

Wit te wijn per glas € 4,15

Wit te wijn per fles € 19,95

Zoete wit te wijn per glas € 4,15

Zoete wit te wijn per fles € 19,95

Rose per glas € 4,15

Rose per fles € 19,95

Rode wijn per glas € 4,15

Rode wijn per fles € 19,95

Prosecco per glas € 4,95

Prosecco per fles € 22,95

Port rood/wit € 3,25

Sherry medium/droog € 3,25



Nieuwsgierig naar 
onze bieren?

Vraag aan onze bediening

of kijk op de bierkaart!

Voor bij de borrel

Breekbrood € 5,50
keuze uit knoflooksaus, tapenade en zeezoutboter

Mini loempia’s 9 stuks € 5,50

Bit tergarnituur 9 of 18 stuks €  5,50 / 8,50

Nacho’s pulled pork € 9,95
cheddar cheese / grove groente / crème fraîche

Borrelplateau € 10,45
Spaanse ham / worst / kaas / zuur / chips / brood met tapenade

Kaasstengels met stroop 9 stuks € 9,50

Chickenwings 6 of 12 stuks € 7,50 / 12,95
medium of  hot



De Locomotief
Spoorlaan 2c
Groesbeek

telefoon: 024 206 0240

e-mail: info@de-locomotief.nl

website: www.de-locomotief.nl

facebook: /delocomotiefgroesbeek

Volg en like ons op facebook. 
Dan ben je altijd  op de 
hoogte van onze acties en 
nieuwtjes.

Een bedankje, felicitatie of gewoon... zomaar?

De cadeaubon van De Locomotief. 
Leuk om te geven en altijd leuk om te krijgen.

Vraag naar de mogelijkheden.



www.de-locomotief.nl


