Onze smoker
Bij ons kunt u terecht voor een heerlijke
lunch, een verrassend diner of een gezellige
borrel.
De Locomotief staat bekend om de unieke manier
van koken. Dit gebeurt namelijk op een grote
Oklahoma smoker van ruim vier meter. Deze grote
houtgestookte Amerikaanse smoker is dan ook een
eyecatcher en staat midden in het restaurant.
De gerechten van deze smoker zijn gezonder
en hebben veel meer smaak dan dat deze op
een gewone BBQ zouden zijn bereid. Dat komt
doordat het vlees of vis niet direct in aanraking
komt met het vuur. De producten worden namelijk
enkel door rook en warmte gegaard, en hebben
bereidingstijden van vier tot wel 20 uur. Door dit
slow cooking proces krijgt het vlees of vis zijn
unieke smaak en malsheid.
De Locomotief serveert niet alleen typisch
Amerikaanse gerechten zoals spare ribs in
verschillende smaken, pulled pork of een mooie
burger, maar ook een heerlijke vis of spies van
gemarineerde kipfilet.

L

o
g
2
oco

Main

Smoked Spareribs

Voorgerechten
Breekbrood

6.95

Gerookte carpaccio

11.95

Salade gerookte zalm

10.95

Met 2 dips. Keuze uit knoflooksaus, tapenade of zeezoutboter

Lunch
Broodje Eiersalade

Met rucola, pesto, Parmezaanse kaas, noten en truffelmayonaise

9.95

Met bieslook en spek

Broodje Tonijnsalade

10.95

Gefrituurde kappertjes, rode ui en zongedroogde tomaatjes

Broodje Carpaccio

11.95

Met rucola, pesto, Parmezaanse kaas, noten en truffelmayonaise

Salade Carpaccio

11.95

Met noten, pesto, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Broodje Brie

Met katenspek, walnoten, stroop en appel

Pulled pork

10.95

Broodje geitenkaas

9.95

Kroketten met brood

8.95

Met katenspek, cashewnoten, honing-tijmdressing, paprika en ui

12.50

Sla, ui, spek, augurk, cheddar en homemade saus

Gemarineerde saté van kippendij

11.95

Gehaktbrood

10.95

met honing-mosterd saus

Menu optie
Onze hoofdgerechten kunnen ook in een menu besteld worden
met frites en salade tegen een meerprijs van 4.50

Pittig

17.95

Wisselende smaak

17.95

Burgers

Nacho’s Pulled Pork klein

9.25

Extreme Cheeseburger

14.95

Nacho’s Pulled Pork groot

11.95

Pulled Pork Burger

14.95

Funky Burger

14.95

Met cheddar cheese, grove groente en crème fraîche

Met cheddar cheese, grove groente en crème fraîche

12.95

Geitenkaas

12.50

Gerookte zalm

12.50

Honing-tijmdressing, grove groente, komkommer, tomaat,
noten en appel
Rolmops, komkommer, tomaat, bieslook, rode ui, huisgemaakte
croutons (kan ook zonder rolmops besteld worden)

Kids menu

Met sla, ui, spek, augurk, cheddar cheese en homemade saus

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

Met Pulled Pork, chedder cheese, ui, augurk, jalapeñosaus en
rucola

Gerookte carpaccio

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

And more
Pulled pork

13.95

Gemarineerde saté van kippendij

19.95

Met witte koolsalade op een ui broodje

Met pindasaus, gebakken uitjes en kroepoek
Geserveerd met frietjes en salade

American burger

Met pindasaus, gebakken uitjes en kroepoek

17.95

12.95

met wit of donker oerbrood

Big American Burger 200 gram

Zoet

Big American (VEGA) Burger 200 gram

Met rucola, pesto, Parmezaanse kaas, noten en truffelmayonaise

Met witte koolsalade op een ui broodje

15.95

Rolmops, komkommer, tomaat, bieslook, rode ui, huisgemaakte
croutons (kan ook zonder rolmops besteld worden)

Maaltijdsalades
10.95

Naturel

10.95

Sparibs (zoet, naturel of pittig)

9.95

Kleintje Pulled Pork

9.95

Frikandel, kroket of kipnuggets

6.50

Desserts
Appeltaart
Toetje van de dag (vraag ernaar)

4.95

Warm gerookte zalmfilet

dagprijs

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

Gamba’s

15.95

Gebakken in knoflookolie

Verse friet

2.95

Gepofte aardappel

3.95

Salade

2.50

Alabama saus

1.95

Mayonaise

1.50

