
LUNCH TRIO’S

LUNCHLUNCH
ERWTENSOEP  7
Met roggebrood en katenspek

POMODORISOEP  6,5
Huisgemaakte tomatensoep van pomodori-tomaten

CLUBSANDWICH KIP 15
Met mayonaise, gebakken ei, bacon, tomaat, komkommer, salade en chips

CLUBSANDWICH ZALM  16
Met mayonaise, gebakken ei, rode ui, tomaat, komkommer, salade en chips

PANINI HETE KIP 14
Met cheddar, paprika, rode ui, tomaat en sambalmayonaise

PITA CRISPY CHICKEN  15
Met gekruide kip in een krokant jasje, bosui, taugé , rode kool, 
wortel en salade

VIS  14
Broodje tonijnsalade, broodje 

gambakroketjes en een pomodorisoepje

VLEES  14
Broodje carpaccio, broodje

 kalfskroketjes en een pomodorisoepje

VEGA  14
Broodje brie, broodje rucola-kaaskroketjes

en een pomodorisoepje 

Heeft u een allergie, vraag onze collega’s naar de mogelijkheden.

MAALTIJDSALADESMAALTIJDSALADES
CARPACCIO  18

Met truff elmayonaise, Parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaat, rucola en geroosterde pitten

FALAFEL  18
Met tzatziki, rode kool, wortel, 

komkommer, tomaat en paprika 

TRUFFEL FRIETJE  7,5
Friet van Friethoes met truff el en Parmezaanse kaas 

Lekker voor erbij!

ONTBIJTONTBIJT
MR. STATION GRILLED  15 

Een stoere gegrilde ontbijtsandwich met bacon, 
kaas, guacamole, mayonaise, sla, 

gebakken eitje  en pittenmix

WAFEL  8,5 
Met warme kersen, gezouten karamel en slagroom

TIP! Extra lekker met French vanilla +1,5

STATION FAVOURITE BREAKFAST  16
Een glaasje verse jus d’orange, boerenbrood, 

pannenkoekje, boerenham, kaas, eitje, yoghurt met 
cruesli, mini croissant, roomboter en jam,

inclusief een kopje koffi  e of thee
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AMERICAN PANCAKES  9,5
Met French vanilla, cruesli 

en maple syrup 

GEPOCHEERDE EITJES  15
Met gerookte zalm en avocado op toast

BROODJE CARPACCIO 15
Met truff elmayonaise, Parmezaanse kaas, zongedroogde tomaat, 
rucola en geroosterde pitten

BROODJE BRIE  15
Met Parmaham, tapenade, rucola en walnoten  

PANINI CAPRESE  14
Met mozzarella, tomaat, zongedroogde tomaat, pesto en basilicum  

BROODJE TONIJNSALADE  15
Met cocktailsaus, zongedroogde tomaat, rode ui, 
cornichons en salade
Extra: gesmolten kaas  +2

BROODJE KROKET  12
Twee kalfskroketten van Oma Bobs met mosterd

PITA FALAFEL  14
Met tzatziki, rode kool, wortel, komkommer, tomaat en paprika 

ZALM  18
Met gepocheerd eitje, avocado, 

rode ui en cornichons



ONTBIJTONTBIJT

Heeft u een allergie, vraag onze collega’s naar de mogelijkheden.

FLAMMKUCHENFLAMMKUCHEN
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BACON  14
Crè me fraî che, spek en ui 

BRIE  15 
Crè me fraî che, brie, rode ui, prei, rucola, walnoot en balsamico 

CAPRESE  16
Crè me fraî che, mozzarella, pesto, zongedroogde tomaat
en basilicum

PARMAHAM  15
Met crème fraîche, tapenade, brie, rucola en walnoten  

APPEL & KERSEN  14
Crè me fraî che, appel, warme kersen, gezouten karamel en slagroom

CHOCOLADE  15,5
Crè me fraî che, Tony Chocolony pure chocolade, amandelen, 
hazelnoot en French vanilla

KIDS

CONDUCTEURS ONTBIJTJE  9
American pancake, broodje, croissantje, Nuttela, jam en discodip

LUNCHLUNCH
STOOMTREIN  6
Klein tomatensoepje en brood om te dippen

STATIONSCHEF  8
Frietjes met appelmoes en een snack naar keuze:
Frikandel, kroket, kipnuggets of kaassouffl  é

DUBBELDEKKER  8 
American pancakes met French vanilla 
en discodip 

CONDUCTEURS EITJE  6
Broodje met een gebakken eitje

KIDS FLAMMKUCHENKIDS FLAMMKUCHEN

BACON  12
Crè me fraî che, spek en ui 

HAM & KAAS  12 
Crè me fraî che, ham en kaas 

RAILRUNNER  17,5
Flammkuchen naar keuze 

met een cadeau uit de cadeaukast

APPEL  10
Crè me fraî che, appel, kaneel en knettersuiker

NUTELLA  11,5
Crè me fraî che, Nutella, chocolade en discodip


