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menuKAART
Burgers, snacks, friet, menu’s, salades & broodjes



DRANKKAART
Fris, Milkshakes, Bier, Wijn, Koffie, Thee...

Frisdranken
Cola   0,33  2,25 
Cola light  0,33 2,25
Cola zero   0,33

Fanta orange  0,33
Fanta Cassis  0,33
Fanta Lemon  0,33

Sprite   0,33

fuze tea sparkling  0,25
fuze tea green tea  0,25
fuze tea mango kamille 0,25
fuze tea peach  0,25

Ginger Ale   0,33

rivella   0,33
Appelsap   0,33

Tonic   0,33
bitter lemon  0,33

fristi   0,25
chocomel  0,25

chaudfontain blauw 0,5
chaudfontain rood 0,5

   inhoud   prijs

Red bull   0,25
Aa drink   0,33

2,25

2,25
2,25
2,25

2,25
2,25
2,25

2,25
2,25
2,25
2,25

2,25
2,25
2,25

2,25
2,25

2,25
2,25

2,25
2,95

espresso 2,25
koffie 2,25

dubbele espresso 2,50
cappuccino 2,75
latte macchiato 2,95
koffie verkeerd 2,95

thee 2,25

rozenbloesem 
rooibos

citroen jasmijn
rode vruchten

groen thee sencha

english tea earl grey
munt

darjeeling

ceylon

vanille karamel

warme chocomel 2,95

koffie & thee

keuze uit:



borrelKAART
Bitterballen, Minihapjes, Nacho’s, Chicken Bucket

kipnuggets, 4 / 6 / 10 2,20 / 3,30 / 5,50

Luxe bitterballen,  4 / 6 / 10 3,00 / 4,50 / 7,50

kaasstengels, 6 stuks 4,50
vlammetjes, 6 stuks 4,50

mozzerella sticks, 6 stuks 4,50

bittergarnituur, 25 stuks incl kleine 3 sauzen 15,95
bittergarnituur, 50 stuks incl kleine 3 sauzen 29,95

5,50

Bittergarnituur

Kip tijdens de borrel

Borrelplanken
Nacho’s, met sausen

Chilli cheddar cheese nuggets, 6 stuks 4,50

Gefrituurd Kaasplankje, 12 stuks 9,00

Hotwings, 3 / 6 / 9 3,25 / 6,25 / 9,25
chicken strips, 3 / 6 / 9 3,75 / 7,75 / 10,75

Chicken bucket, 12 / 21 / 33 9,95 / 16,85 / 25,95
     combinatie van 3 soorten kip: Hotwings, chicken strips
     & chrispy chicken bites

Crispy chicken bites, 3 / 6 / 9 2,25 / 3,95 / 5,75

twijfelaar, 8 minihapjes 5,95

vers
jus d’orange   2,95
melk 2,25

Milkshakes
vanille / aardbei / chocolade / banaan

klein   0,3 L 2,25
middel  0,4 L 2,75
groot  0,5 L 3,25

Heineken
Heineken 0.0%

amstel radler
amstel radler 0.0%

witte wijn
rode wijn
rosé

2,50

bier & wijn

2,50

2,50
2,50

4,50
4,50
4,50

       inhoud        prijs  

25 cl

25 cl

25 cl

3,00 / 4,50 / 7,50Vegatarische bitterballen, 4 / 6 / 10
mini loempia’s, 6 stuks 3,75
Spicy 0nion rings, 6 stuks 2,95

Crazy Shakes
Luxe shake   met crunchy 

topping, siroop en slagroom
oreo / daim / stroopwafel / m & m / lion

3,95



Veggie all 
the way!

hollandse KAAS
MET frisse KOMKOMMER 

2,50   4,00

koude BEENHAM
koud MET honing-MOSTERDSAUS

gekookt ei
met frisse komkommer, peper en zout

2,50   4,00

GEZOND
MET KAAS, HEERLJKE BEENHAM, TOMATEN, KOMKOMMER EN EI 

tonijnsalade
huisgemaakte tonijnsalade, sla en komkommer 

franse brie
(warm of koud) met walnoten en honing-mosterdsaus 

3,75   5,25

tartaar of Filet Americain
met uitjes, peper en zout

rundercarpaccio
met pesto, pijnboompitten en Parmezaanse kaas  

gerookte zalm
met heerlijke zalm, kappertjes, frisse komkommer en 

EIERSALADE
HUISGEMAAKTE EI-BIESLOOKSALADE MET KOMKOMMER

3,25   4,75

tartaar- of filet americain speciaal
met uitjes, mayo, ei, peper en zout

Koud
broodjes
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Roomkaas
Met frisse komkommer

3,25   4,75



warme BEENHAM
warm MET honing-MOSTERDSAUS

3,50   5,00

Pittige kipreepjes
kipreepjes gebakken in pittige saus met champignons en ui 

4,95   6,45

broodje shoarma
shoarma met knoflooksaus

4,95   6,45

warm vlees
gebakken fricandeau met pindasaus 

3,95   5,45

broodje bal
huisgemaakte bal op brood

3,50   5,00

warm wi
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warm vlees speciaal
gebakken fricandeau met gebakken ui, 

4,95   6,45

champignons en pindasaus 

2,50   4,00

3,75   5,25

3,95   5,45

2,95   4,45

 5,45   6,95

5,45   6,95

3,95   5,45
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Rood Sein
beefburger met guacamole, jalapeño en rode peper

€ 6,95

Wissel
vegatarische groenteburger met kaas, 

augurk, rode ui en tomatenrelish.

€ 6,95

Groen Sein
Veganistische avacadoburger met jalapeño, nacho’s, veganistische 

kaassaus,  rode ui en tomatenrelish

€7,50

Machinist
beefburger met rode ui, en tomatenrelish

€ 5,95

Veggie all 
the way! burgers



Huisgemaakte hamburgers van 120 gram angus 
beef.  Alle burgers worden op de grill bereid en op 
een overheerlijke bol geserveerd met 
gemengde sla, tomaat en komkommer.

Conducteur
beefburger met beenham, gebakken ei, kaas en rozemarijnmayonaise

Dubbeldekker
dubbele beefburger met kaas, bacon, rode ui en BBQ saus

€ 7,95 € 6,95

krokante kipburger met    rode ui, paprika en pittige cocktailsaus

€ 6,95

Sprinter Conductrice
beefburger met brie, bacon, pesto, augurk en honing-mosterd saus

€ 6,95

Ook als menu verkrijgbaar! 
met een frietje met en een frisse 

salade +4,95

Eerste Klas
beefburger met oude kaas, bacon, champignons, onion rings

 en truffelmayonaise

€ 7,50



Schnitzel
What the



Schnitzel
los   Een heerlijke schnitzel zonder poespas 
menu  met frietssaus en een heerlijke salade

Los met gebakken ei, bacon en kaas 
Menu friet met frietssaus en een heerlijke salade

los met brie, bacon, walnoten en honing
menu friet met frietssaus en een heerlijke salade

los met spekblokjes, champignons, ui en paprika
menu friet met frietssaus en een heerlijke salade

los met pindasaus, gebakken ei, seroendeng
menu friet met frietssaus en een heerlijke salade

Schnitzel Oriëntal Express

Schnitzel Thalys

Schnitzel Eurostar

Schnitzel ICE

6,25
11,20

12,95
8,00

12,95
8,00

12,95
8,00

12,95
8,00

Veggie all 
the way!

Vega Schnitzel
11,20
6,25vegatarische schnitzel 

met frietssaus en een heerlijke salade

Vega Eurostar

12,95
8,00Met gebakken ei, vega bacon en kaas

met frietssaus en een heerlijke salade

Vega Thalys

12,95
8,00Met brie, vega bacon,walnoten en honing

met frietssaus en een heerlijke salade

Vega ICE

12,95
8,00Met vega bacon,champignons, ui en paprika

met frietssaus en een heerlijke salade

Vega Oriëntal 
Express

12,95
8,00met pindasaus, gebakken ei en seroendeng

met frietssaus en een heerlijke salade



Vleeswagon
Grote friet met gebakken fricandeau, 
champignons, rode ui en 
pindasaus

Boerenfriet
Grote friet met spekjes, rode ui, 
champignons, paprika en een portie 
frietsaus

Stooflocomotief
Grote friet met heerlijk stoofvlees, 
rode ui en een portie frietsaus

Grote friet met pittige kip, 
gebakken champignons, rode ui en een 
portie frietsaus

Stoker

8,25 8,25

8,258,25

friet 



8,25

8,25

kleine portie friet 1,75
midden portie friet 2,10
grote portie friet 3,10

friet

spoorboom
2 frikandellen, grote portie friet met mayo, curry en uitjes erover

6,50

sauzen
Frietsaus 0,60  1,75  2,50
Curry 
Ketchup 
Speciaal 
Pindasaus 
Oorlog 
Joppiesaus 
Knoflooksaus

0,60  1,75  2,50
0,60  1,75  2,50
0,85  2,00  3,00
0,85  2,00  3,00

kl  m  gr

1,00  2,25  3,25
0,85  2,00  3,00
0,85  2,00  3,00

Truffel mayonaise 1,00  2,25  3,25

lemon pepper mayonaise 0,85  2,00  3,00

rosemary mayonaise 0,85  2,00  3,00
sriracha mayonaise 0,85  2,00  3,00

veggiemayo 0,85  2,00  3,00
BBQ saus 0,85  2,00  3,00

specials

El Loco

Spoorwerker
Grote friet met shoarma, komkommer, 
tomaat, rode ui en een portie knoflook-
saus

gezinszak 2 personen 4,20
gezinszak 3 personen 6,30
gezinszak 4 personen 8,40

Grote friet met nacho’s, paprika, rode 
ui, jalapeños, kaassaus en een portie 
guacamole

6,95

fles

5,95
5,95
5,95
5,95
5,95

4,95

5,95



Veggie all 
the way!

groentekroket 2,25

kaassouffle 2,10
nasischijf 2,25
bamischijf 2,25

Vegetarische draadjesvleeskroket 2,25

2,25
2,25

3,00 / 4,50 / 7,50

Vegetarische frikandel
Vegetarische kipcorn

Vegetarische bitterballen, 4 / 6 / 10
kaasstengels, 6 stuks 4,50

mini loempia’s, 6 stuks 3,75

mozzerella sticks, 6 stuks 4,50
Chilli cheddar cheese nuggets, 6 stuks 4,50

Gluten- & Allergenen 

vrije snacks 
Deze snacks bakken 
wij los van de overige 
snacks. onze friet is 
ook glutenvrij 

glutenvrije Frikandel 2,25
glutenvrije kroket 2,75

Draadjesvleeskroket 2,00
spoorzicht kroket van angus beef 2,15
kalfsvleeskroket 2,25
goulashkroket 2,25
satékroket 2,25

frikandel 1,90
frikandel speciaal 2,50

bereklauw 2,75
mexicano 2,50
pikanto 2,50

loempia met kip en ham 4,50

schnitzel 6,25

bal gehakt uit de jus 2,95

ham-kaas souffle 2,25

loempia speciaal met ei, ham en pindasaus 5,50
shoarmarol 2,95

glutenvrije groentekroket 2,75
glutenvrije kipnuggets (6 stuks) 4,50

luxe bitterballen, 4 / 6 / 10 3,00 / 4,50 / 7,50
vlammetjes, 6 stuks 4,50

bittergarnituur, 25 stuks incl 3 kleine sauzen 15,95
bittergarnituur, 50 stuks incl 3 kleine sauzen 29,95

Bittergarnituur

snacks

twijfelaar, 8 minihapjes 5,95

2,95Spicy 0nion Rings, 6 stuks

2,95Spicy 0nion Rings, 6 stuks



kipnuggets 4 / 6 / 10 2,20 / 3,30 / 5,50
Kipcorn 2,25
Halve Kip 6,50
Kipsaté 6,50
sitostick 2,75

crispy Hotwings, 3 / 6 / 9 3,25 / 6,25 / 9,25
American chicken strips, 3 / 6 / 9 3,75 / 7,75 / 10,75

Chicken bucket, 12 / 21 / 33 9,95 / 16,85 / 25,95
     combinatie van 3 soorten kip: Hotwings, 
     chicken strips & chrispy chicken bites

Crispy chicken bites, 3 / 6 / 9 2,25 / 3,95 / 5,75

1/2 
los  6,50

menu 11,45

chicken 
bucket
vanaf 9,95

Halve 
Kip

het kippenhok

kipsatÉ

los  6,50
menu 11,45

kip-bacon Wrap

los  6,50
menu 11,45



Veggie all 
the way!

naturel salade
diverse soorten sla, komkommer, tomaat, gekookt ei en zilveruitjes 

5,95

franse brie salade
diverse soorten sla, brie, tomaten, komkommer, Rode ui, walnootjes 
en honing

6,95

rauwkostslaatje 2,25

tonijn
diverse soorten sla, verantwoord gevangen tonijn, gekookt ei, 

7,95

zongedroogde tomaat, olijven en komkommer

pittige kipreepjes
gemengde sla met pittige kipreepjes (gebakken champignons en ui), 

7,95

zalm
diverse soorten sla, gerookte zalm, zongedroogde tomaat,            

8,95

kappertjes, komkommer en frisse citroen mayoinaise.

carpaccio
diverse soorten sla, pesto, rode ui, komkommer, zongedroogde 

8,95

tomaat, olijven, parmezaanse kaas en pijnboompitten

rundvleesslaatje 2,25

salades

Ceasar Salade
diverse soorten sla, tomaat, rode ui, krokante reepjes kip, ei, 

8,95

komkommer, gebakken spekblokjes en parmezaanse kaas

tomaat, komkommer en rode ui



Kindermenu
keuze uit:

Kleine friet +
frietsaus / appelmoes / ketchup

Frikandel / Kroket   
Kaassoufle / 3 Nuggets

Fristi  
Chocomel 
Appelsap

met
verrassing

€ 5,95



www.lekkerrrbijspoorzicht.nl        info@lekkerrrbijspoorzicht.nl

035 - 523 80 52
Torenlaan 71, 3742 CS Baarn

versie september 2021


