Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald.
rundercarpaccio

8,45

salade niçoise

7,95

rucola - kapperappeltjes - parmezaanse kaas
zonnebloempitten - truffelmayonaise

tonijn - haricots verts - ei - olijven - zongedroogde tomaten
tzatziki

superfood salade

witte en zwarte quinoa - rode biet - wortel - abrikoos
zwarte bonen

mandje brood

soep

schep uw favoriete soep op bij ons soepenbuffet

fish and chips

gefrituurde vis - friet - groene erwtenpuree - tartaarsaus

zalm uit de oven (NIEUW)

tagliatelle - dille - sesamzaad - tuinkruidensaus
frisse bietensalade

8,55

5,50

nasi compleet

chili sin carne

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

camembert

16,75

19,95

Hajé kipsaté

16,95

Hajé kipsaté vegetarisch

17,95

3 stokjes kipstuckjes van de vegetarische slager - satésaus

op een gemengde salade

22,50

schnitzel

16,95

nasi compleet

16,95

nasi goreng - kip in kokossaus - sambal goreng telor
sambal boontjes - kipsaté met satésaus - seroendeng
cassavekroepoek - zoetzure komkommersalade

procureur - groente - friet, rijst, quinoa of
ovenaardappelen

7,25

choco melt (NIEUW)

6,55

amandelcrumble kaneelijs (NIEUW)

7,95

dame blanche

6,25

koffie compleet

5,95

kipsaté

8,75

krokante kip

8,75

hamburger van puur rundvlees

9,00

pasta met tomatensaus

7,00

17,95

fish and chips

7,75

19,75

soep van het buffet
**********
schnitzel of
chili sin carne
**********
koffie naar keuze
u kunt hier een 3-gangenmenu á 24,95 van maken door
een lekker dessert uit te zoeken

zoete aardappelfriet

2,50

extra groente

3,50

mayonaise

0,50

satésaus

2,00

Hajésaus

0.75

jalapenomayonaise

0.75

truffelmayonaise

0,75

warme chococake - choco vlokken - slagroom

vegan kaneelijs - acerolacoullis - amandelcrumble

bio vanilleroomijs - warme chocoladesaus - slagroom

koffie of thee - mini boterkoek - mini muffin - bonbon

satésaus - friet van zoete aardappel - snoepgroente
appelmoes - mayonaise

fish and chips of

16,95

15,95

soep van het buffet
**********
pittige kip 16,75
rundvleesburger 15,50

Hajé steak

varkensschnitzel - citroen - groente
friet, rijst, quinoa of ovenaardappelen

lekker koolhydraatarm

op een gemengde salade
of

onze kipsaté wordt geserveerd met cassavekroepoek,
seroendeng, zoetzure komkommersalade en naar keuze
friet, rijst, ovenaardappelen of brood

un-pulled pork (NIEUW)

16,25

gefrituurd - bosbessencompote - groente
friet, rijst, quinoa of ovenaardappelen

18,95

3 stokjes kip - satésaus - gebakken uitjes

wintercoupe (NIEUW)

walnotenijs - hazelnotenijs - vanille ijs
amandelcrumble - slagroom

Hajé kipsaté speciaal

rundersteak - chimichurri - groente
friet, rijst, quinoa of ovenaardappelen

VEGETARISCH
nasi goreng - sambal goreng telor - sambal boontjes
kipsaté van de vegetarische slager met satésaus
seroendeng - cassavekroepoek - zoetzure komkommersalade

in combinatie met een hoofdgerecht 3,00

4 stokjes kip - javaanse ketjapsaus - pinda-chilidip

5,70

met twee soorten kruidenboter

soep vooraf?

volg ons op

honingmosterdsaus - friet van zoete aardappel
snoepgroente - appelmoes - mayonaise

friet van zoete aardappel - snoepgroente
appelmoes - mayonaise

groente - geraspte kaas -

gefrituurde vis - friet van zoete aardappel
tartaarsaus - snoepgroente - appelmoes
warme groente? vraag ons naar een extra portie vitamines

‘n kleine dame
kinderijsje

haje.nu

3,95

bio vanilleroomijs - warme chocoladesaus - slagroom

per bol

1,50

keuze uit de smaken aardbei, vanille of citroen
met een toef slagroom

klaar met eten? kies een kadootje uit!

Trouwen in Natuurpark Lelystad?
www.haje.nu/trouwen

glutenarm

lactosevrij

vegetarisch

Heeft u een allergie? Meld het ons.

snel klaar (alleen indien deze gerechten solo worden besteld)

suikervrij

Wie vandaag leeft, heeft morgen een fijne herinnering.
BRUILOFTEN | FLEXWERKEN | FEESTEN
VERJAARDAGEN | VERGADEREN | TROUWEN
ONTBIJT | LUNCH | DINER | JOURE
LELYSTAD | NIEUWEGEIN | NUNSPEET | ZURICH
RESTAURANT | HOTEL | SHOP | MARKET
TAKE AWAY | TERRAS | NATUUR | WATER

WIST U DAT...

... Wij in ons culinaire hart bewust koken met
gezonde smaakmakers en weinig suiker en zout.
... Al onze vestigingen diverse zakelijke
mogelijkheden bieden? Van flexwerken tot
vergaderen tot bedrijfsfeesten! Meer informatie
vindt u op www.haje.nu of door contact op te
nemen per mail via contact@haje.nu
... Onze vrije-uitloop eieren van onze “buurman
uit de polder” beter leven boerderij van der Weele
komen.
... Wij een erkend leerbedrijf zijn en het belangrijk
vinden om ook mensen met een zichtbare en onzichtbare beperking een plek te geven in het Hajé team.

pancakes
+
jus d’orange
+
koffie

all day breakfast
+
jus d’orange
+
koffie

11,50

4,95

toast - guacamole

6,25

toast - bacon

toast - roerei - huisgemaakte granola - vanille roeryoghurt
huisgemaakte vruchtencompote - pancake - bosbessen

12,25

witte of bruine ciabatta, italiaanse bol, ambachtelijk volgranen
boerenlandbrood of een spelttwister (+0,75)

eiersalade

6,55

eiersalade - bacon - tomaat

pittige kip

pittige kipstukjes - sla - jalapenomayonaise

gerookte zalm - rucola - Hajé honingmosterdsaus

carpaccio - rucola - parmezaanse kaas - truffelmayonaise

kipfilet - spek - ei - sla - huisgemaakte clubsaus
tomaat

tonijnsalade - bieslook - ui - zongedroogde tomaat
chornichons

croissant

3,60

Hajé gezond

american pancakes

8,25

EXTRA bacon, roerei, ham of kaas

1,00

gehaktbal

8,50

Hajé lunch

11,75

panini omelet champignons (NIEUW)

6,95

hollandse uitsmijter

9,50

twee groentekroketten

8,50

van scharrelvlees - franse mosterd - sla - tomaat

jong belegen kaas - komkommer - tomaat - ei
zonnebloempitten - rucola - yoghurtdressing

spelttwister met oude kaas

oude kaas - rucola - mosterdmayonaise

drie spiegeleieren - brood - ham - kaas
aardappelsalade

franse mosterd - brood

vanaf

7,55

8,75

4,25

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

classic burger

7,50

5,25

topping naar keuze: bosbessen of roomboter met ahornsiroop

8,95

frisse tonijnsalade

smoothies

roomboter - jam

8,50

tosti’s

5,75

6,20

in diverse smaken, bomvol fruit en/of groente

7,55

rundvleeskroket

huisgemaakte granola

vanille roeryoghurt

twee rundvleeskroketten

van scharrelvlees - franse mosterd - brood

panini - omelet - champignons - kaas - mosterdmayonaise

Hajé sandwich

all day breakfast

7,95

drie plakken boerenlandbrood - kroket - tonijnsalade
oude kaas - melk, karnemelk of jus d’orange

carpaccio

roerei

mexicaanse tortilla

wrap - kip - kaas - jalapenomayonaise

100% rundvlees - jus - franse mosterd - brood

14,50

gerookte zalm
gebakken ei

MAALTIJDSALADES

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

Hajé Dutch weed burger (NIEUW)

12,95

12,95

vegan burger gemaakt van zeewier - meerzadenbol
guacamole - sla - tomaat - friet van zoete aardappel

WIST U DAT...zeewier eigenlijk gewoon een groente is die groeit
in de zee. Het groene goud! De zeewier van jouw burger wordt
duurzaam geteeld in het schone water van het nationaal Park
Oosterschelde in Zeeland. Eet smakelijk...!

rundercarpaccio

13,25

superfood salade

13,50

voeg malse kipstukjes toe

+ 3,75

salade niçoise

14,50

pittige kip

13,75

vegan bowl

13,50

sla - kapperappeltjes - parmezaanse kaas
zonnebloempitten - truffelmayonaise
witte en zwarte quinoa - rode biet - wortel - abrikoos
zwarte bonen

tonijn - haricots verts - ei - olijven - zongedroogde
tomaten - tzatziki
pittige kip - sla - komkommer - guacamole
jalapenomayonaise
aardappel – olijven – zoete aardappel – boterbonen – augurk
rode ui – wortel – kapperappeltjes - cherrytomaten

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

chef thor hollandse bitterballen

5,25

portie walnoten

3,75

biologische kaasstengels

6,00

groentebitterballen

6,00

8 stuks - franse mosterd

7,10

6,10

soep
+
panini

soep
+
tosti

soep
+
tortilla

10,00

7,75

11,45

gezond - zonder zout
8 stuks - chilisaus

8 stuks - franse mosterd

Vergaderen in Hajé Nieuwegein
www.haje.nu/vergaderen

glutenarm

lactosevrij

vegetarisch

Heeft u een allergie? Meld het ons.

snel klaar (alleen indien deze gerechten solo worden besteld)

suikervrij

