S t a t i o n

G r o u - J i r n s u m

LUNCH

ONTBIJT

11.00 – 17.00 UUR

08.00 – 11.00 UUR

UITSMIJTER

Soup
€7,75

Oerbrood met 3 gebakken eieren,
met ham en kaas

EGGS BENEDICT		

€8,50

€8,50

€4,50

€4,00

Warme wafel geserveerd met Nutella
en slagroom

DRAGON FRUIT BOWL

SPICY CHICKEN WINGS

LOADED POTATO SKINS

€6,00

ASIAN
CLASSICS

€8,50

Indonesische Rendang
€17,50

Gestoofd rundvlees met rode peper, bosui, boontjes,
sambal goreng telor en zoetzure courgette.
Geserveerd met rijst en kroepoek

Chicken Tikka Masala
€17,50

Indiase curryschotel met kip, tomaten, room, taugé
en cashewnoten. Geserveerd met rijst en naanbrood

Lamb curry
€17,50

Groene curry met lamsvlees, kokosmelk, ui en
knoflook. Geserveerd met boontjes, sambal goreng
telor, rijst en naanbrood

Vega curry
€15,00

Vegetarische curry van kokosmelk en kikkoman,
gevuld met kikkererwten, jackfruit, diverse groenten
en amandel. Geserveerd met rijst en naanbrood

Bowl met rijst, huisgemarineerde zalm,
sojabonen, zoetzure groenten en kewpie dressing

€6,50

€6,50

€8,50

Warme wrap gevuld met jackfruit, nacho’s,
sla, tomaat, ui en cheddar

€8,50

Warme wrap gevuld met tonijn, paprika, augurk,
rode ui, nacho’s, sla, tomaat en cheddar.

Keuze uit: Bruin, wit en glutenvrij.

€9,50

Belegd met zalm, Hellman’s delight, mesclun,
sweet en sour tomaat en komkommer

SANDWICH CARPACCIO

€9,50

Belegd met carpaccio, huisgemaakte
pesto van cashewnoten, grana padano kaas,
pijnboompitten en lemon peper mayonaise

€2,50

SANDWICH CHICKEN

€8,75

Belegd met pulled chicken, aangemaakt met
szechuan saus, sla en rode ui

€5,50
€3,50

Salads
CEASAR SALAD

€8,50

SANDWICH ZALM

2 stuks rode Jalapeno pepers gevuld met
verse kaas in een krokant jasje

CRISPY ONION RINGS

CRUNCHWRAP PULLED CHICKEN

Sandwiches

Krokante kipstukjes geserveerd op een
bedje van sla met een glaze van Jack Daniels,
sesamzaadjes en chili

CHEESE NACHOS

Warme wrap gevuld met minced meat, nacho’s,
sla, tomaat, ui en cheddar

CRUNCHWRAP TUNA MELT

€8,50

SPICY JALAPENO POPPERS

€8,50

CRUNCHWRAP JACKFRUIT

Krokante bloemkool geserveerd op een
bedje van sla met een glaze van Jack Daniels,
sesamzaadjes en chili

STICKY CHICKEN

CRUNCHWRAP MINCED MEAT

Warme wrap gevuld met pulled chicken, nacho’s,
sla, tomaat, ui en cheddar.

Krokante schil van gebakken aardappelen,
gevuld met kaas en spek .Met een dipsaus van
sriracha mayonaise (vegetarisch mogelijk)

STICKY CAULIFLOWER

Smoothie bowl met dragon fruit,
kokos en krokante muesli on top (VEGAN)

Poke Bowl
€13,95

€6,00

Thaise soep geserveerd met kip, taugé en appel

Krokante kipvleugels geserveerd met
hoisin hot sauce

Drie american pancakes geserveerd met
maple syrup, slagroom en vers fruit.

WARME WAFEL

Vraag de bediening naar de keuze

starters & snacks

Warme wrap gevuld met scrambled egg, bacon,
nacho’s, sla en cheddar

AMERICAN PANCAKES

€5,25

TOM KHA KAI

Toast met 2 gepocheerde eieren, ham of
zalm en hollandaisesaus

CRUNCHWRAP BACON & EGG

SOUP OF THE DAY

wraps

FRISIAN HOTDOG

€9,75

Friese gerookte worst gewikkeld in spek en
Friese kaas. Belegd met sla, tomaat, augurk, zuurkool,
creamy mayonaise en gefrituurde ui. Keuze uit: Friet,
gepofte aardappel en zoete aardappel friet (+€0,50)

€12,75

Salade met kip, tomaat, rode ui, ei,
croutons en Pecorino kaas

COBB SALAD

SPARERIBS
€18,50

€13,50

Salade met kip, bacon, ei, tomaat,
avocado en blauwe kaas

Spareribs met een glaze van Jack Daniels.
Geserveerd met friet, gepofte aardappel of
zoete aardappelfriet (+ € 0,50)

Burgers
Alle burgers worden geserveerd met friet,
gepofte aardappel of zoete aardappelfriet (+ € 0,50)

CLASSIC BURGER

€12,50

CHEESE BURGER

€13,50

BACON CHEESE BURGER

€14,25

PULLED CHICKEN BURGER

€14,50

VEGA BURGER

€14,50

Bietenburger met gorgonzola op een krokante bun belegd
met Jack Daniels saus, sla, ui, tomaat en komkommer.
Geserveerd met coleslaw.

Kinder Menu
KEUZE UIT:
CRISPY CHICKEN
MINI BURGER

€9,50
€9,50

Geserveerd met gemengde groente en de keuze uit friet,
gepofte aardappel of zoete aardappelfriet (+ € 0,50)
TOSTI HAM/KAAS

€4,00

DRINK LIST
S tat i o n G r o u - J i r n s u m

BIJ DE KOFFIE

MILKSHAKES
VANILLE

€3,75

AARDBEI

€3,75

BANAAN

€3,75

CHOCOLADE

€3,75

WARME
DRANKEN

DAGELIJKS VERS GEBAK

€2,50

BIER

FILTER KOFFIE (MET GRATIS REFILL)

€2,00

KOFFIE

€2,40

CAPPUCCINO

€2,50

KOFFIE VERKEERD

€2,50

HEINEKEN VAN DE TAP

ESPRESSO

€2,40

0,25L

€2,50

DECAFÉ

€2,50

0,5L

€4,65

THEE

€2,40

VERSE MUNTTHEE

€2,95

GEMBERTHEE

€2,95

KOUDE
DRANKEN
COLA

€2,40

COLA ZERO

€2,40

FANTA SINAS

€2,40

FANTA CASSIS

€2,40

SPRITE

€2,40

RIVELLA

€2,40

TONIC

€2,40

BITTER LEMON

€2,40

GINGER ALE

€2,40

CHAUDFONTAINE BLAUW

€2,40

CHAUDFONTAINE ROOD

€2,40

ICE TEA

€2,65

GREEN ICE TEA

€2,65

CHOCOMEL

€2,40

FRISTI

€2,40

PITCHER

€14,00

HEINEKEN 0,0

€3,15

RADLER

€3,00

RADLER 0,0

€3,00

BUD

€3,95

DESPERADO

€3,95

BINTANG

€3,95

BARTELE’S BIER

€3,50

WIJN
WITTE
•
•
•
•

CHARDONNAY
SAUVIGNON BLANC
ZOET
ROSE WIJN

GLAS €3,95
GLAS €3,95
GLAS €3,95
GLAS €3,95

|
|
|
|

FLES €22,50
FLES €22,50
FLES €22,50
FLES €22,50

RODE
•
•

MERLOT
CABERNET SAUVIGNON

GLAS €3,95 | FLES €22,50
GLAS €3,95 | FLES €22,50

BINNENLANDS GEDISTILLEERD
IN DE MIX MET FRIS NAAR KEUZE

€2,50
€4,65

BUITENLANDS GEDISTILLEERD
IN DE MIX MET FRIS NAAR KEUZE

€4,50
€5,90

