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

schnitzel 16,00

varkensschnitzel - citroen - groente

friet, rijst, quinoa of ovenaardappelen

Hajé steak* 21,50

rundersteak - chimichurri of boterjus - groente

friet, rijst, quinoa of ovenaardappelen

nasi compleet (NIEUW) 16,95

nasi goreng - kip in kokossaus - sambal goreng telor 

sambal boontjes - kipsaté met satésaus - seroendeng  

cassavekroepoek - zoetzure komkommersalade

nachos supreme 15,25

zwarte bonen - tomaten - gehakt - zure room 

huisgemaakte guacamole - tortillachips 

geroosterde halve kip (NIEUW) 20,75

chipotle kruiden - aardappelen - spekjes - doperwten 

bospaddenstoelen

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 de smaken aardbei, vanille of chocolade  

met een toef slagroom

klaar met eten? kies een kadootje uit!

rijstpudding (NIEUW) 6,75

kokosmelk - mango - kokoscrunch

tiramisu (NIEUW) 7,25

chocoladesaus 

broodpudding (NIEUW) 6,75

sticky toffeesaus - 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 18,75

op een gemengde salade 

of

rundvleesburger 15,00

op een gemengde salade

nasi compleet (NIEUW) 16,00

nasi goreng - sambal goreng telor - sambal boontjes 

kipsaté van de vegetarische slager met satésaus 

seroendeng  - cassavekroepoek - zoetzure komkommersalade

bengaalse ayurvedische 

groentestoof (NIEUW) 15,00

zoete aardappel - aubergine - wortel - doperwten

mediterrane quiche (NIEUW) 17,00

met geitenkaas, spinazie & tomaat - salade - shooter mosterdsoep

Hajé kipsaté vegetarisch     16,95

3 stokjes kipstuckjes van de Vegetarische slager - satésaus 

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

superfood zalmfilet uit de oven  21,50

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

bengaalse ayurvedische groentestoof 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

 28,95

superfoodsalade*

sla - quinoa - broccoli - black eyed beans - sperziebonen

* 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

rundercarpaccio 11,75

rucola - zonnebloempitten - kappertjes - parmezaanse kaas 

gepofte knoflook-mosterddressing

carpaccio van gele biet (NIEUW)                 8,50

rucola - feta - walnoten - dragon-sinaasappeldressing

voeg kip toe                        + 2,75

superfoodsalade (NIEUW)                    7,75

sla - quinoa - broccoli - black eyed beans 

sperziebonen

voeg kip toe                        + 2,75

mexicaanse kip (NIEUW)                 8,75

sla - krokante kip - tortillastrips - tomaat

mexicaanse dressing

mandje brood  5,50

met twee soorten kruidenboter


