double chocolate muffin
lemon muffin
Hajé’s appeltaart
toef slagroom
taart van het seizoen

2,25
2,25
3,50
0,50
5,25

met koffie, thee of cappuccino

twee rundvleeskroketten

8,25

rundvleeskroketten - franse mosterd - brood

Hajé lunch

drie plakken boerenlandbrood - kroket - tonijnsalade
extra belegen kaas - melk/karnemelk/verse jus d’orange

twee groentekroketten

8,25

groentekroketten - franse mosterd - brood

saucijzenbroodje
vegetarisch saucijzenbroodje

2,80
2,80

chef thor bitterballen

5,25

portie luxe notenmix

3,75

biologische kaasstengels
tortilla chips

8 stuks - met mosterd

gezond - zonder zout
8 stuks - chilisaus

huisgemaakte guacamole - zure room

11,25

classic burger

12,50

Hajé’s vega burger (NIEUW)

11,95

100% rundvleesburger - spiegelei - spek - tomaat - sla
Hajésaus - friet

‘burger’ van de vegetarische slager -bbq mayonaise
rucola - tomaat - friet - mayonaise

mexicaanse tortilla

7,75

6,00

panini ham & kaas

7,00

5,25

panini brie

7,25

panini bacon & omelet

7,00

wrap - kip - kaas - jalapenomayonaise

noten - honing

keuze uit wit of bruin boerenlandbrood

warm vlees (NIEUW)

7,50

Hajé sandwich

8,50

frisse tonijnsalade

7,00

satésaus - pindacrunch

kipfilet - spek - ei - sla - huisgemaakte clubsaus
tonijnsalade - bieslook - ui - zongedroogde tomaat

spicy chicken (NIEUW)

7,50

spicy vega ‘chicken’ (NIEUW)

8,25

Hajé gezond

7,00

gemarineerde kip - sla - mangomayonaise
gemarineerde ‘kip’ van de vegetarische slager
sla - mangomayonaise
jong belegen kaas - komkommer - tomaat - ei
zonnebloempitten -rucola - appel-balsamicostroop

glutenvrij

lactosevrij

soep
+
panini

soep
+
tortilla

10,00

10,00

volg ons op

Heeft u een allergie? Meld het ons.

haje.nu

vegetarisch

suikervrij

mandje brood

5,50

met twee soorten kruidenboter

soep van de dag

5,50

kleine rundercarpaccio (NIEUW)

7,00

superfoodsalade (NIEUW)

7,75

rucola - kappertjes - parmezaanse kaas - zonnebloempitten
gepofte knoflook-mosterddressing

sla - parelgort - wortel - zoete aardappel - mungbonen
daslook - moerbeien - hennepzaad
voeg malse kipstukjes toe

rundercarpaccio

14,25

superfoodsalade (NIEUW)

13,50

voeg malse kipstukjes toe

+ 3,75

pittige kip (NIEUW)

15,00

sla - kappertjes -parmezaanse kaas - zonnebloempitten
gepofte knoflook-mosterddressing
sla - parelgort - wortel - zoete aardappel - mungbonen
daslook - moerbeien - hennepzaad

sla - pittige kip - tomaat - komkommer
+ 2,75

Hajé kipsaté

15,95

3 stokjes kip - satésaus - cassavekroepoek
seroendeng - pittige komkommersalade
en naar keuze friet of brood

schnitzel

varkensschnitzel - citroen - groente - friet

16,50

kipsaté

8,75

hamburger van puur rundvlees

8,25

krokante kip

8,25

mini pizza margherita

5,00

satésaus - friet van zoete aardappel - snoepgroente
mayonaise - appelmoes

friet van zoete aardappel -snoepgroente
mayonaise - appelmoes

fish and chips

15,75

honingmosterdsaus - friet van zoete aardappel
snoepgroente - mayonaise - appelmoes

chili sin carne

15,25

tomaten - mozarrella - oregano - pesto

gefrituurde vis - tartaarsaus - friet

zoete aardappel - kidneybonen - witte bonen - bruine bonen
huisgemaakte guacamole - zure room - tortillachips

kinderijsje

per bol

1,50

keuze uit aardbei-, chocolade of
vanilleroomijs met een toef slagroom

chocopotje (NIEUW)

6,75

notenijs (NIEUW)

6,75

dame blanche

6,75

koffie compleet

5,50

chocolademousse - oreocrunch
walnootijs - hazelnootijs - amandelcrumble - slagroom
bio vanilleroomijs - warme chocoladesaus - slagroom
kop koffie - 3 zoete lekkernijen

naturel
appel
kaas
spek
ham & kaas

5,75
6,25
6,25
6,25
6,75

met poedersuiker en stroop

De Waterlely

vergaderen - feesten - trouwen
glutenvrij

lactosevrij

Heeft u een allergie? Meld het ons.

vegetarisch

suikervrij

