
MENUKAART

In het restaurant van Hotel Spoorzicht 

& SPA ontdekt u Groningse gastvrijheid 

gecombineerd met heerlijke gerechten uit 

alle windstreken. Het authentieke pand 

uit 1887 waar nu het hotel en restaurant 

gevestigd zijn, was vroeger ‘Logement & 

Koffiehuys Spoorzicht’. 

Veel van het originele interieur is bewaard 

gebleven en u treft hier dan ook een fijne 

mix van chic en knus. Door onze creatieve 

koks zult u verrast worden met bijzonder 

smaakvolle gerechten. 

Proef de sfeer, onze gerechten en geniet!    

WELKOM BIJ HOTEL SPOORZICHT & SPA



BELEGDE BROODJES / SANDWICHES van 12.00 uur tot 17.00 uur

Broodje chorizo € 8,50
Met brie en vijgen compote.
Chorizo sandwich served with brie and fig compote.

Broodje camembert € 8,50
Met rode bieten en een crème van spinazie.
Camembert sandwich with beetroot and a cream of spinach.

Homemade Burger € 9,50 
Met gebakken spek, gefrituurde uien, tomaat en augurk.
Homemade Burger served with fried bacon, onion rings,
tomato and pickles.

Sandwich pittige makreel € 9,50
Belegd met een appelsalade.
Spicy mackerel sandwich served with an applesalad.

Broodje ingelegde groenten € 8,50
Met ingelegde seizoensgroenten.
Sandwich with pickled seasonal vegetables.

KLASSIEKERS / CLASSICS 12:00 – 17:00

Kroketten met brood € 9,50
Twee van Dobben kroketten met daarbij mosterd.
Traditional Dutch croquettes served with bread and mustard.

Uitsmijter € 9,50
Drie gebakken spiegeleieren geserveerd met ham en kaas.
Three fried eggs served with bread, ham and cheese.

12- uurtje € 9,50
Bestaat uit gebakken ei met ham en kaas, broodje kroket en 
een klein soepje.
Lunch trio, fried egg with ham and cheese served on bread, 
accompanied by a Dutch croquette and a small soup.

MAALTIJDSALADES / SALADS 12:00 – 21:00*

Salade Serranoham € 13,95
Met granaatappel, koriander, tomaat en radijs.
Serrano ham salad with coriander, tomato, radish and pomegranate.

Salade makreel € 12,50 
Met komkommer, radijs, dille en kappertjes.
Mackerel salad with cucumber, radish, dill and capers.

Salade groenten € 12,50
Ingelegde groenten met een zoete rode uien chutney.
Veggie salad with pickeled veggies and a sweet red onion chutney.



PLATES  12:00 – 21:00*

Plate vis € 16,50
Wisselend visje geserveerd met een tomatensalsa.
Catch of the day served with a tomato salsa.

Plate homemade burger € 16,50
Geserveerd op een sesambroodje met spek, sla, tomaat,
augurk en uienringen.
Served on a sesame bun with bacon, lettuce, tomato, 
pickles and onion rings.

Plate chicken wings € 14,50
Pittige kippenvleugels geserveerd met diverse dipsauzen.
Spicy chicken wings served with a selection of dip sauces.

Plate camembert € 17,00
Camembert op een burger broodje met een zoete uien compote.
Fried camembert on bun served with a sweet union compote.

Plate risotto € 14,50
Bietenrisotto met munt en fetakaas. 
A creamy beet risotto with mint and feta cheese.

Onze plates worden geserveerd met een frisse salade en met friet of 
aardappelen. 
Our plates will be served with a fresh salad and a choice of fries or 
potatoes. 

SOEPEN / SOUP 12:00 – 21:00*

Mosterdsoep € 5,75
Met uitgebakken spekjes en fijngesneden bosui als garnituur.
Mustard soup topped with fried bacon and finely chopped 
spring onions.

Soep van de chef € 5,75
Variërende soep. (vraag de bediening)
Soup of the day, fresh soup prepared daily by the chef. 
(ask our staff for details)



VOORGERECHTEN / STARTERS 12:00 – 21:00*

Makreel € 9,50
Met radijs, komkommer en citroen mayonaise
Mackerel with radish, cucumber and a lemon mayonaise.

Bietencarpaccio € 8,50
Met fetakaas, rucola en zonnebloempitten
Beetroot carpaccio with feta cheese, arugula lettuce 
and sunflower seeds.

Ossenworst € 9,50
Mini gebakken ossenworst burger met Amsterdamse uitjes, 
augurk en truffelmayonaise
Mini ox sausage burger served with Amsterdam onions, 
pickles and a truffle mayonaise.

Broodplankje € 8,50
Brood met diverse smeersels en dipsauzen
Bread platter served with several dips and spreads.

HOOFDGERECHTEN / MAIN COURSES 12:00 – 21:00*

Vis van de dag € 20,00
Afwisselend visje. (vraag de bediening)
Catch of the day. (ask our staff for details)

Tabouleh € 17,50 
Libanees gerecht met Bulgur, diverse groenten, kruiden, 
limoen en crème fraiche.
Lebanese dish with bulgur, several vegetables, herbs, 
lime and creme fraiche.

Rib € 22,50
Runder short rib geserveerd met een saus van zwarte bonen.
Beef short rib served with a sauce of black beans.

LamVar € 23,00
Combinatie van lam en varkensvlees met een bijpassende jus.
Combination of lamb and pork served with a matching gravy.

Geitenkaasfondue € 18,50
Geserveerd met brood en fonduegroenten.
Goat cheese fondue served with bread and fondue vegetables.

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met een frisse salade en met 
friet of aardappelen.
All dishes are served with a fresh salade and a choice of fries or 
potatoes.



DESSERTS  12:00 – 21:00*

Eton mess € 9,50
Klassiek Engels dessert, room met meringue, verse aardbeien 
en muntsiroop.
Eton mess, classic English dessert with merinque, strawberries 
and mint syrup.

Dame blanche € 8,50
Vanille roomijs met chocoladesaus.
Dame blanche, vanille ice cream with chocolate sauce.

Sorbet € 8,50
Verschillende soorten sorbetijs met slagroom.
Sorbet, different types of ice cream with whipped cream.

Mango bavaroise € 9,50
Bavaroise van mango en blauwe bessen met een gelei van framboos.
Mango and blueberry bavarois with a raspberry jelly.

Grand dessert (voor 2 personen) € 24,50
Voor degene die niet kan kiezen, van alles een beetje. 
Grand dessert, for those who can’t choose, a little bit of everything.

BORRELKAART / APPETIZERS 

Plateau Loppersheim (2 personen) € 18,00
o.a. gemarineerde olijven, tortilla chips met salsa dip, 
oude kaas, droge worst en gefrituurde hapjes. 
Platter Loppersheim with marinated olives, tortilla chips 
with salsa dip, old dutch cheese, dried lokal sausage and fried bites. 

Bitterballen / Mini Croquettes
8  stuks / pieces € 8,00
12  stuks / pieces € 11,00

Bittergarnituur 12 stuks € 9,50
Fried dutch snacks 12 pieces

Tortilla chips € 7,50
Uit de oven met gesmolten kaas, jalapeño peper en tomaten salsa. 
Tortilla chips with melted cheese, jalapeño pepper and tomato salsa.

Oude kaas € 6,50
Met Amsterdamse uitjes en Marne’s mosterd.
Cubs of old cheese served with Amsterdam onions and 
marne mustard.

Groninger droge worst € 8,00
Local dried sausage

Gemarineerde olijven € 4,50
Marinated olives 

*Op zondag is de keuken geopend 
van 12:00 tot 20:00*


