
PLATEAU BARSNACKS 28½
(2 - 4 personen)

Buffalo wings met hot sauce, 4 stuks
Gyoza kip, 4 stuks 
Serranoham met vijgencompote
Padrónpepers met zeezout
Gezoute en gerookte amandelen
Nacho chips met guacamole
Gelakte buikspek
Zuurdesembrood met dips

PLATEAU BARSNACKS VEGA 28½
(2 - 4 personen)

Gyoza vega, 4 stuks 
Tempura van bloemkool 
Gemarineerde olijven
Padrónpepers met zeezout
Gezoute en gerookte amandelen
Nacho chips met guacamole
Vegan bitterballen, 4 stuks
Zuurdesembrood met dips

BORRELKAART

DIENSTREGELING
Tot 17.00u en vanaf 21.00u

BARSNACKS
Tempura van bloemkool met groene curry mayo 
Buffalo wings met hot sauce, 6 stuks
Gyoza - Japanse snack - vlees (6 stuks)
Gyoza - Japanse snack - vega (6 stuks)
Serranoham met vijgencompote 
Geroosterde Padrónpepers met grof zeezout
Gezoute en gerookte amandelen 
Gemarineerde olijven 
Kaasplank met 4 verschillende kazen 
Bourgondische rundvleesbitterballen, 6 stuks
Old Amsterdam bitterballen, 6 stuks
Vegan bitterballen, 6 stuks
Loaded nacho’s, guacamole, cheddar en tomatensalsa
Zuurdesembrood met dips
Gelakte buikspek 
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2e STATION

HOOFDGERECHTEN
Tempura oesterzwam, zoetzure rode kool 
    en zeekraalzout
Wagon steak, geroosterde groenten en sjalotjus
Kabeljauw, geroosterde groenten en antiboise 
Catch of the day 
Vegan boneless “rib” BBQ-style
Hollandse Hoender, pulled chicken en cèpes jus 
Allen geserveerd met gefrituurde wedges

2e STATION

HOOFDGERECHTEN
Tempura oesterzwam, zoetzure rode kool 
    en zeekraalzout

EINDSTATION

DESSERTS
Chocolade fudge brownie en vanilleijs
Abrikoos, miso, yuzu en pinda
Tiramisu
Kaasplank met 4 verschillende kazen 
Espresso Martini cocktail 

1e STATION

VOORGERECHTEN
Plant-based steak tartaar | Chef’s special
Zeebaarstartaar, wasabi crumble en komkommer milkshake
Korean style carpaccio, kimchi mayonaise en bosui
Toscaanse tomatensoep 
Gerookte zalm, biet, mierikswortel en zoethout
Chinese buikspek, aubergine nasi en rettich
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1e STATION

VOORGERECHTEN
Plant-based steak tartaar | Chef’s special

EINDSTATION

DESSERTS
Chocolade fudge brownie en vanilleijs

WAGON EXPRESS
Onze chefs nemen je graag mee op culinaire

reis! Een smaakvolle tocht waarbij we telkens 

opzoek gaan naar nieuwe bestemmingen. 

Ga je met ons mee?

3 - GANGEN MENU                             39½

3 - GANGEN MENU          OF               37½

LEKKERE SNACKS VOORDAT 
DE REIS BEGINT
Tempura van bloemkool met groene curry mayo 
Buffalo wings met hot sauce, 6 stuks
Gyoza - Japanse snack - vlees, 6 stuks
Gyoza - Japanse snack - vega, 6 stuks 
Serranoham met vijgencompote 
Geroosterde Padrónpepers met grof zeezout
Zuurdesembrood met dips

         

MEDEDELINGENBORD
Binnenkort een feestje of meeting 
op de planning? 
Dat komt goed uit!  We beschikken over 
een exclusief treinstel voor groepen en 
gezelschappen. Deze ruimte is ideaal voor 
lunches, borrels, meetings, feest, diner en 
beschikt over een eigen bar en terras.

Download onze
 # yer hier!
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DINER

Abrikoos, miso, yuzu en pinda



LOADED BOWLS
VEGA | Veggie loaded 
   Zoete aardappel, rendang van jackfruit en diverse toppings
VIS | Krab
   Zoete aardappel, krabsalade en diverse toppings
VLEES | Pulled chicken
   Zoete aardappel, pulled chicken en diverse toppings

ZUURDESEM
Gerookte zalm en crème fraîche
Avocado, feta, granaatappel en groene kruiden 
Kroketten met mosterd
Vegan kroketten met mosterd
Pulled chicken en zoetzure rode kool

LUNCHGERECHTEN
Plant-based steak tartaar | Chef’s special
Korean style carpaccio, kimchi mayonaise en bosui
Toscaanse tomatensoep 
Gerookte zalm, biet, mierikswortel en zoethout
Chinese buikspek, aubergine nasi en rettich
Allen geserveerd met een los broodje erbij

DESSERTS
Chocolade fudge brownie en vanilleijs
Abrikoos, miso, yuzu en pinda
Tiramisu
Kaasplank met 4 verschillende kazen
Liever een gebakje? Vraag het aan onze conducteur
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WAGON EXPRESS
Onze chefs nemen je graag mee op culinaire

reis! Een smaakvolle tocht waarbij we telkens 

opzoek gaan naar nieuwe bestemmingen. 

Ga je met ons mee?

2-gangenmenu                                        32½

2-gangenmenu          of                           29½             

3-gangenmenu                                        39½

3-gangenmenu          of                           37½

ARBEIDERSLUNCH
Rijkelijk gevulde lunchbox met: brood, salade, gekookt eitje, 
appel en beleg naar keuze: 

VEGA | Plant-based steak tartaar en kaas
VIS | Zeebaars en krab
VLEES | Kroket en Serranoham 
  

2-gangenmenu          of                           29

MEDEDELINGENBORD
Binnenkort een feestje of meeting 
op de planning? 
Dat komt goed uit! We beschikken over een 
exclusief treinstel voor groepen en 
gezelschappen. Deze ruimte is ideaal voor 
lunches, borrels, meetings, feest, diner en 
beschikt over een eigen bar en terras.
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Download onze 
# yer hier!
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LUNCH

         

DESSERTS


