
Main

Sweets & Desserts

Monchou met bastognebodem
Keuze uit verschillende toppigs, vraag ernaar!

Warm appelgebak
Met slagroom

Koffie en ...
Koffie of cappuccino, likeur naar keuze, bolletje ijs en slagroom

Chocolate dream
Met chocolade ijs, chocolade mousse, brownie en slagroom

Gegrilde banaan
Met vanille-ijs, toffee en gesuikerde walnoten

Huisgemaakt gebak
Vraag ernaar!

Wisselend toetje
Zie krijtbord

Crème brûlée

6.95

4.50

7.95

7.95

8.95

6.95

Cadeautje?

Smoked Spareribs Burgers

Vegatarisch

Side dishes

Vlees

Vis

Big American Burger 200 gram
Met sla, ui, spek, augurk, chaddar cheese en homemade saus

Big American VEGA burger
Met sla, ui, augurk, cheddar cheese en homemade saus

Aardappel
Met crème fraîche en geraspte kaas

Extra friet

Komkommersalade

Seizoensgebondengroente
Keuze uit klein of groot

Sauzen
Mayonaise, ketchup, curry, mosterd

Huisgemaakte sauzen
Knoflook, honing mosterd, BBQ, Alabama

Quiche van verschillende groenten
Uit de oven. Met pesto en pijnboompitten

Maaltijdsalade geitenkaas

Extreme Cheeseburger
Met sla, ui, augurk, spek, tortilla chips, dubbele cheddar cheese en 
blauwe kaas

Pulled Pork Burger
Met Pulled Pork, cheddar cheese, ui, augurk, jalapeñosaus en 
rucola

Funky Burger
Met sla, tomaat, cheddar cheese, gebakken ei, ui, spek, champignons 
homemade picalilly

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een seizoensgebonden garnituur en friet.

Black Angues steak 200 gram
Met gebakken champignons, spek en ui

Warm gerookte zalmfilet
Met spinazie, ui, pesto, gefrituurde kappertjes en honing-dille saus

Gamba’s gebakken in knoflookolie
Met rucola en zachte citroenolie

Pulled Pork
Met witte koolsalade en een ui-broodje

Spies van gemarineerde kippendij
Met pindasaus, gefrituurde ui, atjar en kroepoek

Mixed grill (spies)
Met Black Angus, kippendij, buikspek, knoflooksaus en BBQ saus

Diamanthaas
Keuze uit 200 gram of 300 gram

T-bone steak 600 gram
Bereid op onze smoker (alleen op bestelling leverbaar!)

Proeverij de Locomotief 
Van een kleine burger, kleine Pulled Pork en een sparerib

Chickenwings
12 stuks, keuze uit medium of hot

17.95

16.95

3.95

2.50

2.00

2.50 / 3.75

1.00

1.95

17.50

15.95

18.50

18.95

20.95

8.50

Naturel 19.95

23.00

Zoet 20.95

17.95

Pittig 20.95

18.95

21.50

24.00 / 32.50

38.95

20.95

17.95

20.50

20.50

20.95Wisselende smaak

Alle burgers zijn ook dubbel te bestellen. I.p.v. een 
burger van 200gram, een burger van 400 gram.

Starters
Te bestellen vanaf 17:00u

Koud

Gerookte zalm
Met rolmops, komkommer, tomaat, bieslook, rode ui en 
huisgemaakte croutons (kan ook zonder rolmops besteld worden)

Gerookte Carpaccio
Met noten, pesto, parmezaan, truffelmayonaise en rucola

9.95

10.95

Warm

Breekbrood
Keuze uit knoflooksaus, tapenade en zeezoutboter

Katenspek
Met gemarineerded appel, cranberries, rucola, rozemarijn olie en 
pijnboompitten

Nacho’s met pulled pork
Met cheddar cheese, grove groente en crème fraîche

Spicy sweet beef
Diamanthaas, sla, gerookte sesamzaadjes, bosui en groentechips

Chickenwings
6 stuks, keuze uit medium of hot

5.95

8.95

8.50

12.95

8.95

Soepen

Italiaanse tomatensoep 
met vlees of geraspte kaas

5.95

6.25

6.25

Uiensoep
met kaascrouton

Soep van de chef

soepje

Main

Dessert

Kleintje tomaten soep
met vlees of geraspte kaas

Kids Menu
Tot 12 jaar

Smoked spareribs met frietjes
Naturel, zoet of pittig

Roomijs
Met aardbeiensaus, spekjes en slagroom

American Burger
Met frietjes, sla, ui, augurk, cheddar cheese en homemade saus 

Frietjes met frikandel of kroket

Frietjes met kipnuggets

4.00

12.50

9.95

9.95

7.50

7.50

5.95

Kleintje Pulled Pork 
Met witte koolsalade, een ui-broodje en frietjes

Wij hebben ook cadeaubonnen!
Vraag ernaar bij onze medewerkers


