
Al 225 jaar een ontmoetingsplaats
Eind 19e en begin 20e eeuw was hier, 
waar u nu zit, een halte aan de tramlijn tussen 
‘s-Hertogenbosch en Helmond. Reizigers waren 
hier welkom om, halverwege de route, te 
verpozen in het toenmalige boerderijcafé. 
Begin 20e eeuw was dit tevens eindbestemming 
voor mensen uit Veghel die een dagje wilden 
wandelen in het nabijgelegen bosgebied Het Hurkske.

Al bijna 225 jaar, om precies te zijn sinds 1789, biedt Het Tramstation een gastvrij onthaal 
aan haar gasten, al was dat niet altijd onder die naam. Het stenen gebouw zoals u dat nu nog 
steeds aantreft was in de eerste decennia een boerderij met een cafégedeelte in het voor-
huis. Rond 1900, heeft het gebouw ook gefunctioneerd als smidse. In 1977 is het pand uitge-
breid en is de bovenverdieping verbouwd tot hotel.

Brandende lantaarn
   De tram reed over de lijn Den Bosch – Helmond van 1883 tot 1937.   
   Het Tramstation was een van de stationnetjes die de tram 
   aandeed. De tram stopte alleen als er buiten een brandende 
   lantaarn op een paal stond. Dit om aan te geven dat er binnen 
   reizigers zaten te wachten. Deze lantaarn is nog altijd in het 
   restaurant aanwezig. Een andere tastbare verwijzing naar 
   de oude tramlijn zijn de twee rails die vroegere bewoners, na het   
   opheffen van de lijn, gebruikt hebben als dragende balk in het 
   toenmalige boerderijcafé. Recycling van bouwmaterialen in een tijd 
dat men van het woord recycling of duurzaam bouwen nog niet 
gehoord had! Deze rails werden in 2010 teruggevonden in het 
plafond tijdens een ingrijpende verbouwing. 
Als eerbetoon zijn de rails nog altijd met verlichting 
zichtbaar achter een glazen venster in de plafondbalk. 
Ook buiten treft u herinneringen aan van deze 
vervlogen tijd. Met de onthulling van een nieuw 
monument voor Erp - een stuk oude, authentieke 
tramrails- werd in 2020 de vernieuwde N616 in Erp 
feestelijk heropend. Het stuk rails werd in een oude schuur 
aan 't Hurkske gevonden. Het diende daar als bouwmateriaal. 
Deze zijn nu voor ons pand teruggeplaatst om de herinneringen te koesteren. 
Daar waar ze thuis horen!

Proef de historie! 
BELEEF HET HEDEN. OP NAAR EEN MOOIE AVOND BIJ ONS! 

Gerard, Petra 
    en team 



Voorgerechten
MET WELK GERECHT TRAP JIJ JE REIS AF?

Iets te vieren?
IN EEN PLEK DIE geschiedenis ademt en waar we onze ambiance 
combineren met eten, DRINKEN en feesten!

Lekker voor

   er bij!

Soepen

TOMATENSOEP 
Huisgemaakt

UIENSOEP
Met kaas gegratineerd, croutons

SOEP VAN DE DAG
Vraag er naar!

7.50 

 

7.50

 

7.50

 

MET BROOD EN KRUIDENBOTER

Koud

KIPSALADE
Gerookte kip. gember, lente-ui 

TONIJNSALADE
Tonijn, rode ui, augurk

GARNALENCOCKTAIL
Paprika, ui, cocktailsaus

CARPACCIO
Rundercarpaccio, pijnboompitten,
Parmezaanse kaas, truffelmayo

ZALMROOSJES
Gerookte zalm, rode ui, kappertjes, 
veldsla, dillemayo

VISTERRINE
Zalm, nijlbaars, spinazie

9.50

 

9.50

11.25

12.50

12.50 

9.50

 

MET BROOD EN KRUIDENBOTER
Warm

CHAMPIGNONPOTJE
Met knoflook en gesmolten kaas

SCAMPI KROKANT
Scampi’s op een salade met
chili- en knoflooksaus

DRAADJE LOS
Gerard’s specialiteit: draadjesvlees
met salade en piccalillymayo

9.50 

 

12.50

 

10.25

 

MET BROOD EN KRUIDENBOTER

BROODPLANKJE
Brood met roomboter

INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN

5.00

DIP & DIP
Brood met 2 dipjes

5.50

Prive of zakelijk, Het Tramstation is de ideale locatie voor uw 
evenement. Of het nu gaat om een diner, borrel, trouwfeest, 
verjaardag, zakenlunch, high-tea of high-wine, wij bieden de 
ruimte en mogelijkheid om in overleg met u arrangementen samen 
te stellen met een goed prijs-kwaliteit verhouding, voor zowel 
kleine (zakelijke) gezelschappen als grote (zakelijke) bijeenkomsten.

Wij staan voor u klaar vanaf het moment van uw aanvraag met 
een volledige focus op de behoeftes van u en uw gezelschap.

Vegetarisch



Hoofdgerechten
Hoofdgerechten worden geserveerd met friet EN VERSE GROENTEN

VARKENSHAASJE
Lekker mals, met champignonroomsaus

DIAMANTHAAS
Tournedos van diamanthaas, met een saus naar 
keuze

SATÉ PRIKKIE
Oosters gemarineerde kipfilet met satesaus, 
atjar, kroepoek en gebakken uitjes

RUNDERSTOOFPOTJE
Volgens eeuwenoud recept gestoofd!

SPARERIBS
Overheerlijke gemarineerde spareribs. Met 
likkie-lakkie saus. Om je vingers bij af te likken!

MACHO-NACHO
Tortilla-chips, gehakt, kaas en zure room

BAHAN-BAHAN
Varkensvlees in Oosters tintje met kruiden en 
specerijen. Geserveerd met rijst

MIXED-GRILL
Biefstuk, kipfilet en varkenshaas 
met een saus naar keuze

19.50 

 

21.50

 

19.50

19.50

19.50

14.50

21.50

24.50

 

NIEUW!

Voor wie niet
kiezen wil!

KABELJAUW
Met romige botersaus

JE ‘ZALM’ MAAR HEBBEN
Zalm met hollandaisesaus en citroenparels

VLEES

VIS

22.50 

 

22.50

 

 

 

GEGRILDE COURGETTE
Gegrillde courgette, geroosterde
groenten en zoete aardappelcreme

VEGA VERRASSING
Een dagverse verrassing samengesteld
door chef Gerard

VEGA

19.00

 

19.00

 

 

 

Lunchen met 10% korting?
WIJ HEBBEN EEN NIEUWE LUNCHKAART EN WILLEn GRAAG TRAKTEREN =) 

Nieuwsgierig naar de lunchkaart? Vraag onze collega’s!

We zijn blij dat jullie er vandaag zijn! Graag zien we jullie een 
volgende keer graag weer. Wist je dat je bij ons kunt genieten van 
een heerlijke lunchkaart? Nieuw op onze lunchkaart zijn onze 
‘Wagons’, daarmee kun je zelf je eigen lunchplank samenstellen. 
Kies hierbij uit maarliefst  14 ‘wagons’ (kleine broodjes) en 
verschillende soepen. Je bepaalt zelf welke broodjes je kiest en 
hoeveel. Krijg nu bij de eerstvolgende keer  10% korting op jullie 
bezoek tijdens de lunch.  Scan de QR-code en claim je kortingscode! 

SCAN VOOR KORTING!

COMBINEER DEZE HOOFDGERECHTEN MET ÉÉN VAN ONZE HEERLIJKE (HUIS)WIJNEN. ADVIES NODIG? ONS TEAM HELPT JE GRAAG!

Vegetarisch



Desserts
ER IS ALTIJD PLEK VOOR EEN TOETJE!

PANNA COTTA MET IJS
Heerlijk zijdezacht Italiaans dessert geserveerd 
met bolletje ijs

WHITE LADY
Klassiekertje! Vanille ijs met chocoladesaus

WAFFLY
Suikerwafel met vanille ijs, aardbeiensaus en slagroom

CRÈME BRÛLÉE
Met walnoten-honingijs

BROWNIE BITE
Warme brownie met vanille ijs

DESSERT SURPRISE
Kun je geen keuze maken? Laat ons keukenteam 
een verrassing voor je samen stellen!

7.50

 

8.50

 

9.50

8.50

7.50

12.50

IRISH COFFEE
Whiskey met bruine suiker, koffie en geslagen room

SPANISH COFFEE
Tia Maria met koffie en geslagen room

FRENCH COFFEE
Grand Marnier met koffie en geslagen room

7.00

7.00

7.00

COFFEE IN GOOD SPIRITS

Ook Brazilian, Scottisch OF Italian mogelijk!

HUISGEMAAKTE BONBONS
Heerlijke chocoladebonbons. Smelten op je tong!

APPELTAARTJE
Huisgemaakte appeltaart, warm of koud

1.60 p/st

4.75

VOOR BIJ DE KOFF
IE

LIEVER NOG EEN DRANKJE NA? 
COMBINEER WITTE OF RODE PORT DAN 
MET EEN KAASPLANKJE Met 5 soorten 
kaas. EEN HEERLIJKE SMAAKSENSATIE!

12.75

proef de historie! 

KAASRAIL



Tramritje

Proef de historie! 

STAP 1

Kies voor vlees 

       of VIS (of combi)

Den BOSCH Veghel

ERP

GEMERT

BEEK EN DONK

Helmond

Op culinaire reis met ‘De Goede Moordenaar’. 
Deze route van de oude stoomtram voert je symbolisch 

langs de 6 plaatsen die deze tram aandeed. 
Per ‘halte’ serveren wij een heerlijk gerecht waarbij 

je mag kiezen tussen vlees/vis of een combinatie. 

Dit menu is avondvullend en daardoor heerlijk 
om in gezelschap van te genieten!  

Dit menu is enkel per tafel te bestellen.

€ 38,50 p.p.



Gastric Bypass 
Wij hebben een heel speciaal menu. We serveren namelijk 

expres halve porties. Deze porties zijn namelijk voor gasten 
die een maagverkleining hebben gehad en zich in een 

normaal restaurant niet gehoord voelen.

€ 18,50 p.p.

Petra van Zutphen, eigenaresse en gastvrouw 
van Het Tramstation zit momenteel lekker in 
haar vel. Maar negen jaar was dat heel anders, 
want toen woog ze vijft ig kilo meer. Na een 
maagverkleining is het anders. "Dit is nu echt 
een nieuw leven voor mij", vertelt Petra. 

Petra heeft haar leven weer helemaal opgepakt 
na de operatie en daar hoort uit eten gaan ook 
bij. Toch voelt ze zich nooit gehoord in een 
normaal restaurant. Ze kan er alleen maar grote 
porties krijgen en als ze een echte kleine portie 
wil, moet ze een kindermenu bestellen. "En dat 
is meestal niet heel gezond en goed eten voor 
iemand met een maagverkleining."

Om mensen toch een leuke avond uit te kunnen 
geven hebben we een speciaal menu voor 
mensen die een maagverkleining hebben gehad. 
"Ze kunnen maar heel weinig eten, dus het zijn 
halve porties. En we houden ook rekening met 
wat ze kunnen eten. Het moet licht verteerbaar 
zijn." Zo is de meloen, van de meloen met ham, 
gepureerd en kun je het drinken.

Simon Nienhuijs van de obesitaskliniek bij het 
Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is blij met 
het init iat ief. Hij vindt dat dit probleem onder 
de aandacht met komen. "Veel van deze mensen 
mijden restaurants, omdat veel restaurants 
geen kleinere porties willen maken."

De groep van mensen die een maagverkleining 
hebben gehad groeit met de dag. "Alleen hier al 
helpen we 1100 mensen per jaar. Een steeds 
grotere groep is er bij gebaat om een kleine 
portie te krijgen. Het zijn klanten, bedien ze! 
Het zijn gewone mensen", benadr ukt Nienhuijs. 

BEkend van MEDIA



Er is geen oprechter liefde 
dan de liefde voor lekker eten

Proef de historie! 

Gerard, Petra 
    en team 


