Take
Away
Menu

Bedankt voor
jullie steun
en geniet
ervan!
LIEFS TEAM
TRAMBAAN8
Onze aangepaste openingstijden ivm Corona:
Geopend van woensdag tot zondag van 11.00 tot 20.00 uur
Wij bezorgen van woensdag tot zondag van 17.00 tot 20.00 uur

Graag uw bestelling tijdig telefonisch
doorgeven op nummer:

VANZELFSPREKEND
BIJ TRAMBAAN8

0516 858900 (dit i.v.m. beperkte voorraad)

U kunt uw bestelling de gehele dag ophalen,
kom op de afgesproken tijd,
wij hanteren de Corona maatregelen
dit betekend:
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
- Niet meer dan 3 gasten binnen
- Volg de looproutes

Heeft u een allergie?

- Helaas mogen wij onze gasten in de zaak
of op ons terras geen eten of drinken serveren
tijdens het wachten.

Meld het ons!

TRAMBAAN8

- U kunt geen gebruik maken
van het toilet of plaats nemen
in het restaurant.

8431 WB, Oosterwolde
0516 858900
info@trambaan8.com
www.trambaan8.com

Lunch

Panini’s

Koude broodjes
keuze uit wit of meergranen baquette

Ham of kaas
roomkaas, gemengde sla en beenham of kaas
Best gezond
roomkaas, gemengde sla, beenham, kaas, rode ui, komkommer,
tomaat en gekookt scharreleitje
Oui Oui de brie
gemengde sla,roombrie, appel, honing en walnoten
Molkerei
gemende sla, zachte geitenkaas, uien konfijt, zongedroogde tomaat,
walnoot, bacon, appel en honingdressing
Carpaccio
pesto, gemengde sla, rundercarpaccio, rode ui en parmezaanse kaas
Smokey chicken
gerookte kip, knoflook olie, mangochutney, gemende sla, komkommer
en een zachte kerriemayonaise
Smoked salmon
roomkaas, gemende sla, gerookte zalm, rode ui, komkommer,
gekookt scharreleitje en mosterd dille dressing

Liever 2 sneetjes
brood?

4,50
7,50

6,10
7,50
8,50
8,50

8,25
8,50

8,50
8,50

9,25

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

Deze Appelschase koeien
hebben een fijn leven
genoten.

8,95

Weidegang met
vers gras, een
heerlijke open stal
en uitstekende
vezorging door
boer Paul
& boer Peter.

+ 1,00

Hot royals

Flat bread

warme foccacia brood uit de oven
Caprese
belegd met pesto, mozzarella, zongedroogde tomaat, bacon,
verse basilicum, balsamico en rucola
Flat Pork
belegd met pulled pork, rode ui, smoked barbecue saus en kaas
Flat Brie
belegd met roombrie, honing, appel en walnoten

Panini
beenham en kaas
Veggie Panini
met gegrilde groenten en parmezaanse kaas
Fryske Panini
met pesto, droge worst van de koeien van Sinnige, zachte geitenkaas en rode ui
Molkerei Panini
met mango chutney, zachte geitenkaas en gegrilde paprika

8,25

8,50
8,25

Baquette warme beenham
Warme beenham met apart geserveerd een honing-mosterdsaus
Baquette pulled pork
Langzaam gegaarde pulled pork in smoked barbecue saus en gemengde sla
Amsterdamse vleescroquetten
Twee luxe 100% rundvlees croquetten met twee sneetjes brood en saus naar keuze
Groentencroquetten
Twee luxe groentencroquetten met twee sneetjes brood en saus naar keuze
Huisgemaakte soep met brood en kruidenkaas

8,25
8,25
8,75
8,75
5,50

Diner (vanaf 17:00u)

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

12,50

Lunchsalades

alle salades worden geserveerd met toast

Maaltijdsalade carpaccio
Carpaccio, komkommer, zongedroogde tomaat, pestodressing,
rode ui, parmezaanse kaas en pijnboompitten
Salade Brie
Roombrie, komkommer, cherrytomaat, appel en mosterd dille dressing
Maaltijdsalade Zalm
Gerookte zalm, gekookt scharreleitje, komkommer, rode ui
en mosterd dille dressing
Salade Molkerei
Zachte geitenkaas, uien konfijt, zongedroogde tomaat, walnoot,
bacon, appel en honingdressing

11,25

11,25
11,75

11,50

Biefstuk van de haas
Vers van onze lokale slagerij met gebakken champignons, ui en paprika,
Potato dippers of ovengebakken aardappelen een frisse salade en mayonaise
Sate van kippendij
Heerlijk malse sate geserveerd met Potato dippers of ovengebakken aardappelen
een frisse salade, satesaus en mayonaise
Sate van varkenshaas
Heerlijk gemarineerde varkenhaassate geserveerd met Potato dippers of
ovengebakken aardappelen een frisse salade, satesaus en mayonaise
Oostellingwerver Burger
Heerlijke burger van de Koeien van Sinnige met bacon,cheddar, tomaat, rode ui,
augurk en sla geserveerd met Potato dippers een frisse salade en mayonaise
De Groene Burger
Dit broodje wordt belegd met pesto, gegrilde zoete aardappel, champignons, paprika,
rode ui, halloumi kaas en rucola geserveerd met Potato dippers een frisse salade en
mayonaise

15,95

16,95

13,95

13,95

Kidsmenu
Kipfingers
Potato dippers met appelmoes en kipfingers (6 stuks)
Kidsmenu Sate van kippendij
Mini sate van kippendij geserveerd met potato dippers,
frisse salade, satesaus en mayonaise

TRAMBAAN8 Boxes

18,95

5,50
8,50

Graag de lunchbox, borrelbox, maxi high tea box
en mini high tea box minimaal 1 dag van te voren bestellen!

Lunchbox

The Royal Borrelbox

Maxi High Tea Box

Mini High Tea Box

Goed gevulde lunchbox met diverse
heerlijk belegde mini broodjes, vers
fruit, huisgemaakte soep en zoete
lekkernij.

Heerlijke borrelbox met diverse
huisgemaakte warme en koude
hapjes, 2 soorten kaas, droge worst,
brood met aioli en tapenades,
bittergarnituur met mayonaise en
curry en een fles huiswijn* naar keuze
(droog wit, zoet wit, rose of rood).

Diverse belegde mini broodjes,
fruitsalade, scones met jam, lemon
curd en clotted cream, hartige quiche,
zoete lekkernijen, en zakje thee naar
keuze (met filter).

Taart van de dag, scone met jam,
lemon curd en clotted cream, brownie,
chocolade versnapering en zakje thee
naar keuze (met filter).

vanaf 2 personen

Per persoon

vanaf 2 personen

12,50

Per 2 personen

vanaf 2 personen

Per persoon

19,95

vanaf 2 personen

Per persoon

32,50

*) De Royal Borrelbox is ook te verkrijgen met 4 flesjes speciaal bier ipv fles wijn.

Koffie & koffiespecials

Warme dranken

Koffie To Go

Enkel

Dubbel

Koffie
Americano
Espresso
Espresso Macchiato
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte Macchiato

2,30
2,30
2,30
2,50
2,60
2,60
3,50

3,20
3,20
3,20
3,60
3,70

Extra shot espresso
Decafe toeslag
Slagroom

0,90
0,35
0,60

Shotje Il Doge
siroop in de koffie?

Tasty macchiato
Heerlijke latte macchiato met siroop naar keuze
Moccafe
Heerlijke dubbele koffie met slagroom en moccaboontjes
Hazelcoffee
Heerlijke koffie met warme melk, hazelnoot en slagroom
Kokoloko
Heerlijke koffie met warme melk, kokos en slagroom
Karamello
Heerlijke koffie met warme melk, karamel en slagroom
Spanish coffee 43 (bevat alcohol)
Heerlijke koffie met licor 43 en slagroom
Fryske koffie (bevat alcohol)
Friese berenburg met koffie en slagroom

3,75
4,25
4,25

 eerlijke
H
koffie
voor
thuis
kopen!

4,25

We hebben diverse
soorten koffiebonen
van Mocca D’or.

4,25

Malen?

6,50
6,00

Warme dranken To Go
Chai Latte
Warme chocomelk (Nutrica)

3,20
2,85

Koude dranken
Sapjes To Go

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

Koffiespecials

9,95

We kunnen de bonen
ook vers voor u malen
voor heerlijke filterkoffie of cafetière.

Vanaf €5,95
voor 250 gram

Schulp sappe
Keuze uit appel en appel-peer
Verse jus d’orange

2,60
3,50

Gebak
Gebak To Go
Divers gebak vanaf
Appeltaart
Muffins vanille en chocolade
Scones 3 stuks
Proeferij van gebak To Go

3,25
3,25
2,75
3,60
7,95

TRAMBAAN8

