
Heerlijk & 
gezellig lunchen!

VANZELFSPREKEND BIJ TRAMBAAN8

TRAMBAAN8



Koffie & koffiespecials

Enkel Dubbel
Koffie                                                             2,30 3,20
Americano 2,30 3,20
Espresso 2,30 3,20
Espresso Macchiato 2,50 3,60
Cappuccino 2,60 3,70
Koffie verkeerd 2,60
Latte Macchiato 3,50

Extra shot espresso 0,90
Decafe toeslag 0,35
Slagroom 0,60

Koffie

Tasty macchiato
Heerlijke latte macchiato met siroop naar keuze

3,75

Moccafe
Heerlijke dubbele koffie met slagroom en moccaboontjes

4,25

Hazelcoffee
Heerlijke koffie met warme melk, hazelnoot en slagroom

4,25

Kokoloko
Heerlijke koffie met warme melk, kokos en slagroom

4,25

Karamello 
Heerlijke koffie met warme melk, karamel en slagroom

4,25

Spanish coffee 43 (bevat alcohol)
Heerlijke koffie met licor 43 en slagroom

6,50

Fryske koffie (bevat alcohol)
Friese berenburg met koffie en slagroom

6,00

Koffiespecials

Shotje Monin siroop
in de koffie?

Hazelnoot, karamel, chocolade, kaneel,
vanille, honing, kokos, tiramisu of amandel

           Heerlijke 
koffie 
voor 
thuis 
kopen!

We hebben diverse 
soorten koffiebonen 
van Mocca D’or.

Malen?
We kunnen de bonen 
ook vers voor u malen 
voor heerlijke filterkof-
fie of cafetière.

Vanaf €5,95 
voor 250 gram
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Thee (zie Theekaart)                                                          2,30
Verse muntthee met honing 3,20
Verse gemberthee met honing  3,20
Chai Latte 3,20
Warme chocomelk (Nutrica) 2,85
Callebaut warme chocomelk
Keuze uit wit, melk en puur

3,30

Warme dranken

Warme dranken

Theekaart

WITTE THEE

GEHEIM VAN 
TOETANCHAMON

sinaasappel, amandel, 
kaneel en lemongrass

WITTE  
CHAMPAGNE 

CASSIS 
zwarte en rode bessen, 

zonnebloembloesem  
en rode rozenbloesem

GROENE THEE

BIO CHINA
SENCHA

gewone biologische 
groene thee

STRAATJE VAN 
VERMEER  

banaan, aardbei en 
goudsbloem

GROENE OASE  
lemongrass, wolbloem 

en rozenbottel 

ROOIBOS THEE

BIO ROOIBOS 
NATUREL

gewone biologische 
rooibos thee

ROOIBOS CHAI 
kaneel, kardemon, 

zwarte peper, gember 
en kruidnagel

ROOIBOS 
“BESTE MIX” 

lekkere
fruitmix

KRUIDEN THEE

BIO INNERLIJKE 
RUST 

citrus, venkel, kaneel, 
kardemon, gember, 

rupsklaver,  
lindebloesem,  

zoethout, kruidnagel, 
rozenbottel en  

kamillebloesem

STERRENMIX
venkel, steranijs, 

zoethout, pepermunt  
en jeneverbes

ZWARTE THEE

ENGLISH 
BREAKFAST 

English breakfast tea  
is een melange van  

thee uit diverse landen

BIO  
EARL GREY

De klassieker in de 
beste bio kwaliteit met 

lavendel

BLACK 
LEMON

gearomatiseerde  
zwarte thee  
met citroen

ROMANOV 
IMPERIAL 

framboos, bramen,  
citrusschil en  

korenbloembloesem

KIES EEN SMAAK UIT ONZE SELECTIE

           Los thee 
kopen!

Alle theesoorten zijn 
ook los te verkrijgen

Vanaf €3,95 
voor 100 gram
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Toch nog iets 
 lekkers erbij?!

Voor bij de
koffie of thee
Appeltaart  3,25
Brownie
Wit / Melk / Puur

2,50

Muffins
Vanille / Chocolade

2,75

Scones 3 stuks
geserveerd met Jam,  
Lemon Curd en Slagroom 

3,60

Divers gebak vanaf
zie onze gebaksvitrine voor  
actuele aanbod 

3,25

Toef slagroom 0,60

Proeverij
van gebak
Een selectie van verschillende 
heerlijke zoete lekkernijen

7,95 
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Toch nog iets 
 lekkers erbij?!

Koude dranken

Chaudfontaine - Rood                                                           2,60
Chaudfontaine - Blauw 2,60
Coca Cola / Zero 2,60
Rivella 2,70
Cassis 2,60
Sprite 2,60
Ginger Ale 2,70
Tonic 2,60
Bitterlemon 2,60

Tap Hertog Jan                                                           2,40
Tap speciaal bier wisselend 3,50
Amstel Radler 2.0 / 0.0 3,40 / 3,20
Heineken 0.0 2,80
Texels skuumkoppe 
donker, witbier 6%  

3,50

Texels wit
fris tarwebier 5%

3,50

Texels tripel
zwaar blondbier 8,5%

3,75

Voor meer biersoorten kijkt u op onze bierkaart

Huiswijn Wit droog    3,80
Huiswijn Wit zoet    3,80
Huiswijn Rood    3,80
Huiswijn Rosé    3,80

Frisdranken

Bieren

Wijnen

Gedistilleerd 
& likeuren
Jonge Jenever, Berenburg  3,00
Bacardi Rum 3,40
Amaretto Disaronno 4,00
Licor 43 4,00
Cointreau 4,00
Gin 4,00
Whisky 4,00
Single malt whisky v.a.  
wisselend

5,75

Fristi/Chocomel 2,60
Schulp appelsap 100% fruit 2,60
Schulp appel/peer 100% fruit 2,60
Shaken ice tea 0.3L 
diverse smaken zonder prik

3,20

Verse melk of karnemelk 2,40
Verse jus d’orange 3,50
Verse jus d’orange  
met karnemelk   

3,25

Iets voor bij 
de borrel?!
KIJK SNEL OP PAGINA 6
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Voor bij  
de borrel
Potatodippers met saus  3,60 
Heerlijke droge worst
van de koeien van Sinnige

3,95

Amsterdamse bitterballen
met mosterd, 8 stuks

5,50

Gemengd bittergarnituur
met saus, 12 stuks 

7,25

Nacho’s
met tomatensalsa, rode ui, 
kaas en room

7,50

Nacho’s BBQ (Pulled Pork)
met tomatensalsa, barbecuesaus, 
pulled pork, rode ui en kaas

8,50

Cheese sticks met aioli 5,50
Broodplankje
met roomkaas, pesto, aioli 

6,75

Borrelplankje
bittergarnituur/diverse koude 
hapjes 

8,50

Heeft u een allergie?  
Meld het ons!

De keuken is iedere dag geopend 
van 11.00 tot 16.30 uur

Deze producten zijn vegetarisch!

Deze producten kunnen vegetarisch!
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Lunch

Koude broodjes
keuze uit wit of meergranen baquette

Ham of kaas 
roomkaas, gemengde sla en beenham of kaas

4,50

Best gezond
roomkaas, gemengde sla, beenham, kaas, rode ui, komkommer, 
tomaat en gekookt scharreleitje

7,50

Oui Oui de brie 
gemengde sla,roombrie, appel, honing en walnoten

8,25

Molkerei 
gemende sla, zachte geitenkaas, uien konfijt, zongedroogde tomaat,  
walnoot, bacon, appel en honingdressing

8,50

Carpaccio 
pesto, gemengde sla, rundercarpaccio, rode ui en parmezaanse kaas

8,50

Smokey chicken 
gerookte kip, knoflook olie, mangochutney, gemende sla, komkommer  
en een zachte kerriemayonaise

8,50

Smoked salmon 
roomkaas, gemende sla, gerookte zalm, rode ui, komkommer,  
gekookt scharreleitje en mosterd dille dressing 

9,25

Liever 2 sneetjes
brood?

+ 1,00

Flat bread
warme foccacia brood uit de oven

Caprese
belegd met pesto, mozzarella, zongedroogde tomaat, bacon,  
verse basilicum, balsamico en rucola

8,25

Flat Pork
belegd met pulled pork, rode ui, smoked barbecue saus en kaas

8,50

Flat Brie
belegd met roombrie, honing, appel en walnoten

8,25
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Lunch (vervolg)

Panini’s
Panini 
beenham en kaas 

6,10

Veggie Panini
met gegrilde groenten en parmezaanse kaas

7,50

Fryske Panini 
met pesto, droge worst van de koeien van Sinnige, zachte geitenkaas en rode ui

8,50

Molkerei Panini
met mango chutney, zachte geitenkaas en gegrilde paprika

8,50

Burgers
De Oostellingwerver 100% rund 
Heerlijke burger van de koeien van Sinnige, met 
bacon, cheddar, tomaat, rode ui, augurk en sla

8,95

De Groene Burger
Dit broodje wordt belegd met pesto, gegrilde zoete 
aardappel, champignons, paprika, rode ui, halloumi 
kaas en rucola

8,95

Potato dippers met saus erbij? 3,60

Hot royals
Baquette warme beenham 
Warme beenham met apart geserveerd een honing-mosterdsaus 

8,25

Baquette pulled pork 
Langzaam gegaarde pulled pork in smoked barbecue saus en gemengde sla

8,25

Amsterdamse vleescroquetten 
Twee luxe 100% rundvlees croquetten met twee sneetjes brood en saus naar keuze

8,75

Huisgemaakte soep met brood en kruidenkaas 5,50
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Deze Appelschase koeien 
hebben een fijn leven 

genoten.

Weidegang met 
vers gras, een 

heerlijke open stal 
en uitstekende 

vezorging door boer 
Paul & Peter.



Uitsmijters

Lunchsalades
alle salades worden geserveerd met toast

Toch liever een 12 uurtje?

Uitsmijter klassiek  
3 scharreleieren op 2 sneetjes brood met beenham en kaas 

8,25

Uitsmijter ‘TRAMBAAN8’ 
Royaal belegde uitsmijter met 3 scharreleieren, beenham, 
kaas, gebakken spekjes, champignons en rode ui

9,50

Boerenomelet
Diverse gebakken groenten, spekjes, beenham en kaas

9,50

Maaltijdsalade warme geitenkaas 
Warme geitenkaas, gegrilde paprika, zongedroogde tomaten, 
 komkommer, walnoten en honingdressing

11,25

Maaltijdsalade carpaccio 
Carpaccio, komkommer, zongedroogde tomaat, pestodressing, 
rode ui, parmezaanse kaas en pijnboompitten

11,25

Salade Brie 
Roombrie, komkommer, cherrytomaat, appel en mosterd dille dressing

11,25

Maaltijdsalade Zalm
Gerookte zalm, gekookt scharreleitje, komkommer, rode ui  
en mosterd dille dressing

11,75

Salade Molkerei
Zachte geitenkaas, uien konfijt, zongedroogde tomaat, walnoot, 
bacon, appel en honingdressing

11,50

12 uurtje menu
Kop soep, groente of vlees croquette met 1 snee brood
en een verrassend broodje

12,50

Opties uitsmijters
Gerookte zalm en roomkaas i.p.v. beenham en kaas + 2,00
Carpaccio en pesto i.p.v. beenham en kaas + 2,00
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Zin in een  
uitgebreide 
High Tea?!
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High Tea

Maxi High Tea  (aanrader)

Mini High Tea

Te reserveren vanaf 2 personen
2 uren onbeperkt thee, heel veel zoetigheden, quiche 
en lekkere vers belegde broodjes. 

21,95 p.p.

Te reserveren vanaf 2 personen
2 koppen thee, taart, scone, brownie 
en chocolade versnapering

10,95 p.p.

Vers bereid
Aangezien wij voor de high tea's alles vers bereiden verzoeken wij u om deze te reserveren 
(ook voor de mini high tea). Dit kunt u gelieve minimaal 24 uren van te voren doen.

Tevens moeten we u erop attenderen dat wij een high tea niet 
uitserveren tussen 11.30 – 14.00 uur en zaterdag na 11.00 uur.

Liever een 
heerlijk luxe lunch?
Dan zul je zeker genieten van deze uitgebreide 
luncharrangement, speciaal voor groepen  
vanaf 15 personen. 

Wilt u meer informatie?
Vraag het ons.



Deze producten zijn 
vegetarisch!

Deze producten kunnen 
vegetarisch!

8431 WB, Oosterwolde
0516 858900

info@trambaan8.nl
www.trambaan8.nl

OPENINGSTIJDEN
Zondag en Maandag 10.30 – 17.30 uur

Dinsdag t/m Zaterdag 09.30 – 17.30 uur        

TRAMBAAN 8

WIFI CODE:
APPELTAART

Kidskaart
Warme dranken
Babyccino 
Klein kopje warme melk met melkschuim en cacao

1,75

Babyccino Deluxe                                                    
Klein kopje warme melk met melkschuim, 
chocoladesaus, chocoladesnippers en 
marshmallows

2,25

Warme chocolademelk 2,95
Slagroom 0,60

Toetje
Kinderijsje 
met 2 bolletjes vanille ijs, slagroom en versiering

4,50

Huisgemaakte muffin                                                     
vanille of chocolade

2,75

Huisgemaakt gebak
zie onze gebaksvitrine voor ons actuele aanbod

3,25

Kidslunch
Snee brood  
met gebakken scharreleitje beenham en kaas     

4,75

Snee brood  
met een vlees-  of groente croquette 

4,75

Snee brood  
met ham, kaas, jam, nutella of hagels  

3,50

Saucijzenbroodje 3,25
Panini beenham en kaas                                                            6,10

Potatodippers met appelmoes                                                3,60

Huisgemaakte soep
met brood met kruidenkaas

4,50

Heeft u een allergie?  
Meld het ons!

De keuken is  
iedere dag  

geopend van 
11.00 tot 16.30 uur


