TRAMBAAN8
Volg ons op

8431 WB Oosterwolde
T: 0516-858900
E: trambaan8@ziggo.nl

LUNCH
~ KOFFIE, THEE, LUNCH & LEKKERNIJEN ~

GRATIS WI-FI

HEEFT U EEN ALLERGIE? MELD HET ONS!

De keuken is iedere dag geopend van 11.00 tot 16.30 uur
PANINI’S
WARME BROODJES

Dikke plakken grof desem brood onder de grill
PANINI HAM & KAAS 					
PANINI GEGRILDE GROENTEN				

(Roomkaas, gegrilde groenten, ui, rucola en Parmezaanse kaas)
Geserveerd met Aioli

€ 5.95
€ 7.25

PANINI MOZZARELLA 					€ 7.25
(mozzarella, tomaat, balsamico, pesto en basilicum)

PANINI GEROOKTE ZALM 				€ 7.50
(roomkaas, gerookte zalm, rode ui en rucola)
Geserveerd met mosterd-dillesaus

POTATO DIPPERS ERBIJ?					€ 2.95

WARME BEENHAM					€ 7.95
(warme beenham geserveerd op een baguette met apart
geserveerd een honing-mosterdsaus)

PULLED PORK					€ 7.95
(pulled Pork met smockey BBQ-saus geserveerd
op een baguette)

AMSTERDAMSE KROKETTEN 				

€ 7.95

AMSTERDAMSE GROENTEKROKETTEN			

€ 7.95

(2 luxe draadjesvleeskroketten geserveerd op 2 plakken
grof desembrood met mosterd)
(2 luxe groentekroketten geserveerd op 2 plakken grof
desembrood met mosterd)

UITSMIJTER “TRAMBAAN8”				€ 8.95

KOUDE BROODJES
Wit of bruin baguette

BROODJE HAM OF KAAS MET SLA 				
€ 4.25
BEST GEZOND 					€ 7.25

(royaal belegde uitsmijter met beenham, kaas, met 3 scharreleieren,
gebakken spekjes, kastanje champignons, rode ui, geserveerd op 2
plakken grof desembrood)

LUNCHSALADES

(beenham, jong belegen kaas, rode ui, komkommer, tomaat & ei)

MOLKEREI						€ 7.95
(zachte geitenkaas, uien konfijt, appeltje, zongedroogde tomaatjes,
gehakte walnoten, bacon en honingdressing)

Alle maaltijdsalades worden geserveerd
met grof desemtoast

€ 7.95

MAALTIJDSALADE ZALM 				

€ 10.95

DI PARMA						€ 7.75

MAALTIJDSALADE WARME GEITENKAAS 			

€ 10.95

CARPACCIO						€ 7.95

MAALTIJDSALADE CARPACCIO 			

€ 10.95

OUI OUI DE BRIE					

(roombrie met cherrytomaten, appelstroop, walnoten en
dilledressing)
(pesto, parmaham, gegrilde courgette, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas en zongedroogde tomaat)

(pesto, rundercarpaccio, pijnboompitten, rode ui & parmezaanse kaas)

SMOKEY CHICKEN					€ 7.95

(gemengde sla, komkommer, rode ui, gerookte zalm,
gekookt ei en mosterd-dilledressing)

(gemengde sla, komkommer, gegrilde paprika, zongedroogde
tomaten, warme geitenkaas, walnoten en honingdressing)
(gemengde sla, pestodressing, rode ui, komkommer, tomaat,
pijnboompitten, parmezaanse kaas, carpaccio)

(gerookte kip, mango chutney, komkommer, knoflookolie
en een zachte kerriemayonaise)

PASTA’S

SMOKED SALMON					€ 8.50
(gerookte zalm, rode ui, gekookt ei, komkommer en
mosterd dilledressing)

Goed gevuld bord met verse pasta met
huisgemaakte saus van verse producten

Op 2 plakken brood?! (€1.00 extra)

€ 11.95

PASTA ZALM & TONIJN 				

€ 12.95

(Tagliatelle met gerookte spekjes, champignons, lente-ui,
courgette, zongedroogde tomaat, parpika, rode pesto,
rucola en Parmezaanse kaas)

VOOR DE KIDS

PLAK GROF DESEMBROOD MET HAM, KAAS OF JAM		
€ 2.75
POTATO DIPPERS MET SAUS 				
€ 2.95
SAUCIJZENBROODJE					€ 3.00
PLAK GROF DESEMBROOD MET ÉÉN AMSTERDAMSE		
€ 4.50
DRAADJESVLEES- OF GROENTEKROKET			
PANINI HAM-KAAS 					€ 5.95

Producten met

PASTA GEROOKTE SPEK EN GROENTEN 			

zijn of kunnen vegetarisch

(Tagliatelle met gerookte zalm, tonijn, lente-ui, champignons,
room, cherrytomaat, rucola en Parmezaanse kaas)

GROF DESEM is ons ambachtelijke brood van De Echte
Bakker Nijstad in Oosterwolde. Dit brood is zacht
van smaak met een krokante korst.

WWW.TRAMBAAN8.NL

