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schnitzel 16,50

varkensschnitzel - citroen - groente

friet, rijst, quinoa of ovenaardappelen

Hajé steak 21,75

rundersteak - chimichurri of boterjus - groente

friet, rijst, quinoa of ovenaardappelen

nasi compleet 16,95

nasi goreng - kip in kokossaus - sambal goreng telor 

sambal boontjes - kipsaté met satésaus - seroendeng  

cassavekroepoek - zoetzure komkommersalade

zomerse sorbet (NIEUW) 6,75

bio mango- passiesorbetijs - bio aardbeiensorbetijs

vruchtensaus - slagroom 

dame blanche 6,75

bio vanilleroomijs - warme chocoladesaus - slagroom

koffie compleet (NIEUW) 5,50

kop koffie - mini boterkoek - mini muffin - bonbon

nasi compleet 16,95

nasi goreng - sambal goreng telor - sambal boontjes 

kipsaté van de vegetarische slager met satésaus 

seroendeng  - cassavekroepoek - zoetzure komkommersalade

chili sin carne (NIEUW) 15,00

zoete aardappel - kidneybonen - witte bonen - bruine bonen 

huisgemaakte guacamole - zure room - tortillachips

mediterrane quiche 17,00

met geitenkaas, spinazie & tomaat - salade - shooter mosterdsoep

fish and chips  15,75

gefrituurde vis - friet - groene erwtenpuree - tartaarsaus

superfood zalmfilet uit de oven  21,75

zalm - broccoli - biologische quinoa - tomatensaus

soep 5,50

schep uw favoriete soep op bij ons soepenbuffet en  

maak de soep af met de diverse toppings en  

lekkere broodjes

rundercarpaccio 11,75

rucola - kappertjes - parmezaanse kaas - zonnebloempitten

gepofte knoflook-mosterddressing

superfoodsalade (NIEUW)                    7,75

sla - quinoa - wortel - boterbonen - krokante tuinbonen

haricots verts - cranberries - kurkuma-worteldressing

voeg malse kipstukjes toe                        + 2,75

mexicaanse kip                 8,75

sla - krokante kip - tortillastrips - tomaat

mexicaanse dressing

mandje brood  5,50

met twee soorten kruidenboter

Hajé kipsaté special  17,95

4 stokjes kip - javaanse ketjapsaus - pinda-chilidip 

Hajé kipsaté       15,95

3 stokjes kip - satésaus 

Hajé kipsaté vegetarisch     16,95

3 stokjes kipstuckjes van de vegetarische slager - satésaus 

onze kipsaté wordt geserveerd met cassavekroepoek,  

seroendeng, zoetzure komkommersalade en naar keuze  

friet, rijst, ovenaardappelen of brood
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rundercarpaccio 14,25

rucola - kappertjes - parmezaanse kaas - zonnebloempitten

gepofte knoflook-mosterddressing

superfoodsalade (NIEUW                 13,50

sla - quinoa - wortel - boterbonen - krokante tuinbonen

haricots verts - cranberries - kurkuma-worteldressing

voeg malse kipstukjes toe             + 3,75

mexicaanse kip                 14,75

sla - krokante kip - tortillastrips - tomaat

mexicaanse dressing

M

mexicaanse tortilla  7,75

wrap - kip - kaas - jalapenomayonaise 

twee rundvleeskroketten 8,25

rundvleeskroketten - franse mosterd - brood

gehaktbal 8,25

100% rundvlees - jus - franse mosterd - brood

Hajé lunch 11,25

drie plakken boerenlandbrood - kroket - tonijnsalade 

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

twee groentekroketten (NIEUW) 8,25

groentekroketten - franse mosterd - brood 

panini ham & kaas 5,25

panini brie 7,25

brie -noten - honing

hollandse uitsmijter 8,95

drie spiegeleieren - brood - ham - kaas 

aardappelsalade

classic burger  12,50 

100% rundvleesburger - spiegelei - spek - tomaat - sla

Hajésaus - 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

vegetarisch saucijzenbroodje 2,80

witte of bruine ciabatta, italiaanse bol of   

ambachtelijk volgranen boerenlandbrood

gerookte zalm (NIEUW) 8,95

rucola - Hajé honingmosterdaus

gegrilde groenten 7,50

cottage cheese - courgette - aubergine - tomaat - pesto

Hajé clubsandwich 8,50

kipfilet - spek - ei - sla - huisgemaakte clubsaus 

rundvleeskroket 5,50

rundvleeskroket - franse mosterd 

frisse tonijnsalade 7,00

tonijnsalade - bieslook - ui - zongedroogde tomaat

boerenachterham  4,95

boerenachterham, warm of koud - Hajé honingmosterdsaus 

natuurlijk fit 7,00

jong belegen kaas - komkommer - tomaat - ei

zonnebloempitten -rucola - appel-balsamicostroop

soep

+

panini

10,00 

soep

+

tortilla

10,00


