
glutenvrij lactosevrij vegetarisch suikervrijsnel klaar (alleen indien deze gerechten solo worden besteld)

schnitzel* 16,00

varkensschnitzel - citroen 

Hajé steak* 19,75

rundersteak - chimichurri of boterjus
 

* bovenstaande gerechten worden geserveerd met groenten van het seizoen

en naar keuze friet, pasta, rijst, quinoa of ovenaardappelen

mediterrane stoofpot (NIEUW) 18,75

lamsvlees - olijven - parelcouscous

tequila kipfilet (NIEUW) 16,75

kipfilet - tequila marinade - mexicaanse rijst - kaas 

tortillastrips - huisgemaakte guacamole 

indische nasi rames  17,75

rijst - babi ketjap - daging rendang - sambal  

goreng telor - sambal boontjes - kipsaté met satésaus 

cassavekroepoek - sambal goreng kentang - seroendeng  

pittige komkommersalade 

nachos supreme 15,25

zwarte bonen - tomaten - gehakt - zure room 

huisgemaakte guacamole - tortillachips 

stilte is als slaap; zij verfrist de wijsheid.

kipsaté                          8,75

satésaus - friet van zoete aardappel - snoepgroente 

mayonaise - appelmoes

krokante kip                7,75

honingmosterdsaus - friet van zoete aardappel

snoepgroente - mayonaise - appelmoes

schnitzel 7,75

friet van zoete aardappel -snoepgroente  

mayonaise - appelmoes

hamburger van puur rundvlees  7,75

friet van zoete aardappel -snoepgroente  

mayonaise - appelmoes

sesam-zalmstick 9,50

groente - biologische quinoa - tomatensaus

pasta met tomatensaus 7,00

geraspte kaas

warme groente? vraag ons naar een extra portie vitamines

‘n kleine dame 3,50

bio vanilleroomijs - warme chocoladesaus - slagroom

kinderijsje                       per bol 1,50

keuze uit bio aardbei-, vanille-, of chocolade-ijs  

met een toef slagroom

klaar met eten? kies een kadootje uit!

oreo dessert 6,75

bio vanilleroomijs - oreo crumbles - melksaus - slagroom

bananenbrood (NIEUW) 6,75

huisgemaakt - toffeesaus - bio vanilleroomijs - slagroom

pompoentaart (NIEUW) 6,75

huisgemaakt -  slagroom

dame blanche 6,75

bio vanilleroomijs - warme chocoladesaus - slagroom

superfood dessert 4,75

kop koffie - huisgemaakte noten-fruit reep

 lekker koolhydraatarm

 

soep van het buffet

**********

sesam-zalmsticks 17,50

op een gemengde salade 

of

rundvleesburger 14,50

op een gemengde salade

vega nasi rames                          16,00

rijst - sambal goreng telor - sambal boontjes - seroendeng 

cassavekroepoek - sambal goreng kentang - pittige 

komkommersalade - ‘kip’ van de Vegetarisch Slager 

satésaus 

conchiglie veggie (NIEUW)  14,00

schelpjespasta - courgette-pestosaus - rucola 

cherrytomaten

Hajé kipsaté special  17,95

4 stokjes kip - javaanse ketjapsaus -pinda-chilidip 

Hajé kipsaté       15,75

3 stokjes kip - satésaus 

onze kipsaté wordt geserveerd met cassavekroepoek, 

seroendeng, pittige komkommersalade en naar keuze  

friet, rijst, ovenaardappelen of brood

VEGETARISCH

fish and chips  15,75

gefrituurde vis - friet - groene erwtenpuree - tartaarsaus

tong (NIEUW) 18,50

hollandaisesaus - groenten - aardappelpuree

superfood zalmfilet uit de oven  19,75

zalm - broccoli - biologische quinoa - tomatensaus

zoete aardappelfriet 2,00

extra groente 3,50

tomatensoep met balletjes 5,25

hollandse kippensoep 5,25

mosterdsoep  5,25

soep van het seizoen 5,25

19,75

soep van het buffet

********

schnitzel of

conchiglie met courgette-pestosaus (V) of 

fish and chips

********

koffie naar keuze

u kunt hier een 3-gangenmenu á 24,95 van maken door

 een lekker dessert uit te zoeken

soep vooraf?
bij bestelling van een hoofdgerecht 2,50

VOORGERECHTEN

 28,95

superfoodsalade*

sla - quinoa - broccoli- wortel - tuinerwten

* met kip + € 2,75

**********

superfood zalmfilet uit de oven

broccoli - biologische quinoa - tomatensaus

**********

superfooddessert

kop koffie - huisgemaakte noten-fruit reep

quesadillas 6,75

huisgemaakte guacamole - zure room

pompoensalade (NIEUW) 11,00

boerenkool - dadels - geroosterde amandelen - kip

liever VEGAN? zonder kip                         8,25

rundercarpaccio 11,75

rucola - zonnebloempitten - kappertjes -parmezaanse kaas 

gepofte knoflook-mosterddressing - broodstengel

superfoodsalade                    10,25

sla - quinoa - broccoli- wortel - tuinerwten - kip

liever vega? zonder kip                         7,50

boerenkoolsalade (NIEUW)                       10,25

boerenkool - rode kool - quinoa - kip

yoghurtdressing

liever vega? zonder kip                         7,50

mandje brood  5,25

met twee soorten kruidenboter



glutenvrij lactosevrij vegetarisch suikervrijsnel klaar (alleen indien deze gerechten solo worden besteld)

BIJ DE BORREL
portie walnoten  3,50

gezond - zonder zout 

chef thor hollandse bitterballen  4,95

8 stuks - franse mosterd

 

biologische kaasstengels 5,25

8 stuks - chilisaus

chef thor bitterballenmix; 5,75

popeye: blauwschimmelkaas - spinazie - parmezaan 

baladin: houmous - tahini - peterselie - munt

tartufo: zwarte truffel - roerei - eekhoorntjesbrood

volg ons op                

 haje.nu

heeft u een allergie? meld het ons.

pompoensalade (NIEUW) 16,50

boerenkool - dadels - geroosterde amandelen - kip

liever VEGAN? zonder kip                         12,75

rundercarpaccio 14,25

rucola - zonnebloempitten - kappertjes -parmezaanse kaas 

gepofte knoflook-mosterddressing - broodstengel

superfoodsalade                    16,75

sla - quinoa - broccoli- wortel - tuinerwten - kip

liever vega? zonder kip                         13,00

boerenkoolsalade (NIEUW)                       16,25

boerenkool - rode kool - quinoa - kip 

yoghurtdressing

liever vega? zonder kip                         12,50

MAALTIJDSALADES
mexicaanse tortilla  7,50

wrap - kip - kaas - jalapenomayonaise 

twee rundvleeskroketten 8,00

franse mosterd - brood

gegrilde bierworst (NIEUW) 8,50

sla - huisgemaakte guacamole  - boerenlandbrood

gegrild katenspek (NIEUW) 7,50

gebakken ei - rucola -  boerenlandbrood

gehaktbal 7,75

100% rundvlees - jus - franse mosterd - brood

Hajé lunch 9,95

drie plakken boerenlandbrood - kroket - tonijnsalade 

extra belegen kaas -melk/karnemelk/verse jus d’orange 

tosti’s vanaf  3,75

ham-kaas, ham-kaas-ananas of alleen kaas, met Hajésaus

panini brie 7,00

noten - honing

hollandse uitsmijter 7,95

drie spiegeleieren - brood - ham - kaas 

aardappelsalade

classic burger  10,95

100% rundvleesburger - spiegelei - spek - tomaat - sla

Hajésaus - friet

the dutch weedburger  12,75

100% VEGAN burger -‘groen’ broodje - weed sauce

sla - gemarineerde komkommer - friet

gevulde koek 1,95

lemon muffin 2,25

Hajé’s appeltaart  3,50

chocoladetaart  3,75

toef slagroom   0,50

taart van het seizoen 5,25

met koffie, thee of cappuccino

saucijzenbroodje  2,80

BRUILOFTEN | FLEXWERKEN | ONTBIJT  

VERJAARDAGEN | VERGADEREN |  TROUWEN 

TAKE AWAY  | BIOLOGISCH | | LUNCH | DINER 

HEERENVEEN | JOURE | LELYSTAD 

NIEUWEGEIN | LOKAAL  | RESTAURANT  

HOTEL | SHOP | TERRAS | NATUUR

WIST U DAT...
... wij in ons culinaire hart bewust koken met 

gezonde smaakmakers en weinig suiker, zout en 

gluten.

... onze kroketten en bitterballen zijn  

gemaakt 100 % rundvlees, lekker en zonder 

schadelijke e-nummers. 

... pompoen een stofje bevat waaruit ons lichaam 

serotonine uit kan aanmaken, wat weer kan hel-

pen tegen die vervelende de winterdip!

... de quinoa (oergraan) die wij gebruiken in 

onze gerechten uit de Flevopolder komt.

soep

+

panini

10,00

soep

+

tosti

6,00

soep

+

tortilla

10,00

all day breakfast  9,75

toast - roerei - huisgemaakte granola - vanille roeryoghurt  

huisgemaakte vruchtencompote - pancake - bosbessen 

huisgemaakte granola  5,50

vanille roeryoghurt

huisgemaakte havermout 6,00

mango - kokos

smoothies  4,95

in diverse smaken, bomvol fruit en/of groente 

croissant  3,50

roomboter - jam 

english breakfast  9,95

bacon - ei - bonen in tomatensaus - black & white pudding

american pancakes  7,50

topping naar keuze: bosbessen of roomboter met ahornsiroop

EXTRA bacon, roerei, ham of kaas 1,00

pancakes

+

jus d’orange

+

koffie

10,75

all day of english 

breakfast

+

jus d’orange

+

koffie

12,75

witte of bruine ciabatta, zachte italiaanse bol, ambachtelijk 

volgranen boerenlandbrood of een spelttwister (+0,75)

gegrilde groenten 7,50

cottage cheese - courgette - aubergine - tomaat - pesto

Hajé clubsandwich 8,50

kipfilet - spek - ei - sla - huisgemaakte clubsaus 

rundvleeskroket 4,95

franse mosterd 

frisse tonijnsalade 6,75

bieslook - ui - zongedroogde tomaat

boerenachterham  5,25

warm of koud - Hajé honingmosterdsaus 

natuurlijk fit 7,00

jong belegen kaas - komkommer - tomaat - ei

zonnebloempitten -rucola - appel-balsamicostroop

spelttwister met oude kaas 5,50

rucola - pesto-olie


