Welkom bij Hajé Taveerne

Je leeft niet één keer, je leeft elke dag
mandje brood

5,75

soep van de dag

5,50

rundercarpaccio

8,75

salade warmgerookte zalm (NIEUW)

9,95

brood met smeersels

rucola - kapperappels - parmezaanse kaas
zonnebloempitten - truffelmayonaise
warmgerookte zalm - tomaat - croutons - aïoli

Hajé kipsaté

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

classic burger

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

schnitzel

varkensschnitzel - citroen - groente - friet

mayonaise
Hajésaus
jalapenomayonaise
satésaus, champignonsaus of zigeunersaus

fish and chips

Hajé kipsaté vegetarisch

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

happy vegan bietenburger (NIEUW)

vegan - bietenburger - guacamole - tomaten relish
zoete aardappelfriet

lactosevrij

13,95

per bol

1,50

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

kipsaté

8,75

krokante kip

8,75

hamburger van puur rundvlees

9,00

fish and chips

7,75

satésaus - friet van zoete aardappel - snoepgroente
mayonaise - appelmoes
honingmosterdsaus - friet van zoete aardappel
snoepgroente - mayonaise - appelmoes
friet van zoete aardappel - snoepgroente
mayonaise - appelmoes

16,95

0,50
0,75
0,75
2,00

16,75

gefrituurde vis - friet - tartaarsaus

glutenvrij

16,95

schepijs

17,95

gefrituurde vis - friet van zoete aardappel
tartaarsaus - snoepgroente - mayonaise - appelmoes

klaar met eten? kies een kadootje uit!

naturel

5,75

appel

6,25

kaas

6,25

spek

6,25

ham & kaas

6,75

onze pannenkoeken worden geserveerd met
poedersuiker en stroop

Ontdek de mogelijkheden bij Batavialand
14,50

Op www.batavialand.nl

Heeft u een allergie? Meld het ons.

vegetarisch

suikervrij

Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald
eiersalade

6,75

Hajé sandwich

8,75

rundvleeskroket

5,75

frisse tonijnsalade

7,50

Hajé gezond

7,10

broodje gegrilde groenten (NIEUW)

6,50

eiersalade - bacon - tomaat
kipfilet - spek - ei - sla - tomaat - huisgemaakte clubsaus
van scharrelvlees - franse mosterd
tonijnsalade - bieslook - ui - zongedroogde tomaat
augurk - ei
jong belegen kaas - komkommer - tomaat - ei
zonnebloempitten - rucola - yoghurtdressing
italiaans gekruide courgette - aubergine
zongedroogde tomaten - tomaten relish

carpaccio

7,55

asian chicken teriyaki (NIEUW)

7,50

carpaccio - rucola - parmezaan - truffelmayonaise
aziatische kipstukjes - zoetzure komkommersalade
Hajé teriyaki

twee rundvleeskroketten
Hajé lunch

soep + tortilla

10,00

11,45

double chocolate muffin

2,25

lemon muffin

2,25

Hajé’s appeltaart

3,50

toef slagroom

0,50

taart van het seizoen

5,50

met koffie, thee of cappuccino

8,50

van Chef Thor, brood - franse mosterd

soep + panini

saucijzenbroodje

2,80

vegetarisch saucijzenbroodje

2,80

chef thor bitterballen

5,25

11,75

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

twee groentekroketten

8,50

mexicaanse tortilla

7,95

biologische kaasstengels

6,00

panini ham & kaas
panini BTO (NIEUW)

7,00

tortilla chips

5,25

groentebitterballen

6,00

groentekroketten - franse mosterd - brood
wrap - kip - kaas - jalapenomayonaise

panini - bacon - tomaat - omelet - Hajésaus

6,95

8 stuks - met mosterd
8 stuks - chilisaus

huisgemaakte guacamole - chili saus
8 stuks - franse mosterd

salade asian chicken (NIEUW)

14,75

vegan bowl

13,50

rundercarpaccio

14,50

aziatische kipstukjes - zoetzure komkommersalade
cassavekroepoek - avocado - Hajé teriyaki
spelt - olijven - zoete aardappel - edamame bonen - cherry
tomaat - rode ui - wortel
sla - kapperappels - parmezaanse kaas - zonnebloempitten
truffelmayonaise

volg ons op

haje.nu

Ontdek ook onze locatie in
Natuurpark Lelystad
glutenvrij

lactosevrij

Heeft u een allergie? Meld het ons.

vegetarisch

suikervrij

