
Heeft u een allergie? Meld het ons.glutenvrij lactosevrij vegetarisch suikervrij

Mexicaanse tortilla 7,95

warm - kip - kaas - jalapeñomayonaise

panini 6,50

warm - mozzarella - tomaat - pesto - Hajésaus

boerenomelet     10,75

ei - paprika - champignon - rode ui - bieslook

keuze uit wit Turks brood, donker boerenlandbrood of een 

Italiaanse bol (+0,75)

Hajé sandwich kip 8,75

kip - bacon - ei - sla - tomaat - frisse clubsaus 

tonijnsalade 7,50

tonijnsalade - zongedroogde tomaat - rode ui- ei 

carpaccio  9,75

carpaccio - sla - Parmezaanse kaas - truffelmayonaise 

zonnebloempitten

Hajé gezond 7,10

jong belegen kaas - komkommer - tomaat - ei - 

zonnebloempitten - huisgemaakte yoghurt-chili dressing 

warme beenham 8,50

beenham - sla - rode ui - huisgemaakte honing

mosterdsaus

twee rundvleeskroketten 9,25

rundvleeskroketten - huisgemaakte mosterdmayonaise 

twee groentekroketten 9,25

groentekroketten - huisgemaakte mosterdmayonaise 

uitsmijter  9,75

drie spiegeleieren - ham of kaas

met spek +0,50

uitsmijter carpaccio       13,50

drie spiegeleieren - carpaccio - Parmezaanse kaas 

zonnebloempitten - truffelmayonaise

Hajé lunch   11,75

drie plakken boerenlandbrood - tonijnsalade

kroket - kaas - sla

geserveerd met naar keuze jus d’orange, melk 

of karnemelk

volg ons op                

 haje.nu

Hajé Nieuwegein, Lelystad, Joure

Iets te vieren

Je leeft niet één keer, je leeft elke dag

soep van de dag 5,50

mandje brood 5,75

Turks brood - aïoli - kruidenboter

soep
+

panini

10,00

soep
+

tortilla

11,45



Heeft u een allergie? Meld het ons.glutenvrij lactosevrij vegetarisch suikervrij

Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald

taart van het seizoen 3,50

met koffie, thee of cappuccino  5,75

Hajé’s appeltaart  3,50

toef slagroom   0,60

muffin 2,75

lemon of chocolade

banoffee 6,25

banaan roomijs - vanille roomijs - banaan

salted caramel - slagroom 

sorbet 7,25

mango coulis - citroen sorbetijs - aardbei sorbetijs 

sprite - slagroom 

truffelburger  12,50

Italiaanse bol - 100% rundvleesburger - sla - tomaat 

cheddar - truffelmayonaise - uienringen

met bacon + 0,50

met huisgemaakte polderfriet + 2,50

VEGAN truffelburger  13,75

meergranen flaguette - bietenburger - sla - tomaat 

vegan cheddar - vegan truffelmayonaise 

met huisgemaakte polderfriet + 2,50

jalapeño cheeseburger  12,50

Italiaanse bol - 100% rundvleesburger - sla - tomaat 

jalapeño pepers - rode ui 

met bacon + 0,50

met huisgemaakte polderfriet + 2,50

rundercarpaccio 13,75

carpaccio - sla - Parmezaanse kaas - zonnebloempitten 

truffelmayonaise - brood

bietencarpaccio 12,50

VEGAN -biet - sla - vegan kaas - abrikoos

vegan chili dressing

superfood salade                    13,50

VEGAN - sla - quinoa - broccoli - wortel

parelcouscous - edamame bonen - gele aardappel

vegan chili dressing

voeg malse kipstukjes toe              + 2,75

saucijzenbroodje  3,20

kaasbroodje 3,20

bakje friet 2,50

bakje zoete aardappelfriet 3,00

bord friet 4,50

bord zoete aardappelfriet 5,50

mayonaise 0,50

tosti ham & kaas                         4,60

ketchup

kabouter broodje             3,50

bruin of wit brood met beleg naar keuze; jam, kaas, 

hagelslag of pindakaas

broodje dennenappel 4,50

bruin of wit brood - drie bitterballen - huisgemaakte 

mosterdmayonaise


