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

Hajé stoof van ‘t seizoen 21,50

stoofvlees - groente - aardappel

schnitzel 17,50

varkensschnitzel - citroen - groente - friet - mayonaise

nasi compleet 18,50

nasi goreng - sambal goreng telor - sambal boontjes - rendang - ajam smoor

stokje kipsaté - kentang pedis - cassavekroepoek- zoetzure komkommersalade

classic cheese burger 16,75

100% rundvleesburger - spek - tomaat - sla - oude kaas - friet - mayonaise

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

groentekroket                     7,75

groentekroket - friet van zoete aardappel - rauwkost - appelmoes - mayonaise

rundvleeskroket                    7,75

rundvleeskroket - friet van zoete aardappel - rauwkost - appelmoes - mayonaise

krokante kipstukjes                8,75

krokante kip - Hajésaus - friet van zoete aardappel - rauwkost

appelmoes - mayonaise

kibbeling 7,75

gefrituurde vis - friet van zoete aardappel - rauwkost - appelmoes

warme groente? vraag ons naar een extra portie vitamines

‘n kleine dame 4,25

twee bollen bio vanilleroomijs - warme chocoladesaus - slagroom

kinderijsje                        per bol 1,60

keuze uit de smaken aardbei, vanille en chocolade met een toef slagroom

klaar met eten? kies een kadootje uit!

cheesecake 7,95

frambozencoulis - crumble - chocola - slagroom

Hajé sorbet 7,95

sorbetijs - seizoensfruit

koffie compleet 6,50

koffie  of thee - friandises

Hajé kipsaté  18,50

3 stokjes kipfilet - satésaus

Hajé vega saté     18,50

vegetarische satéstukjes - satésaus 

onze saté wordt geserveerd met cassavekroepoek, gebakken uitjes, 

seroendeng, zoetzure komkommersalade, friet en mayonaise

soep vooraf?
in combinatie met een hoofdgerecht 3,50

salade gamba piri piri 9,75

frisse salade - pittige gamba’s - aïoli

salade niçoise 7,95

tonijn - haricots verts - ei - olijven - zongedroogde tomaten - Hajé vinaigrette

superfood salade 8,95

VEGAN - couscous - pompoen - paprika - radijs - lente ui - rode ui - komkommer

edamame boontjes - Hajé vinaigrette 

 voeg malse kipstukjes toe + 3,00

 voeg stukjes zalm toe + 3,50

soep  5,50

schep uw favoriete soep op bij ons soepenbuffet

mandje brood  5,75

brood - kruidenboter - tomatenboter

vega nasi compleet 18,50

nasi goreng - sambal goreng telor - sambal boontjes - veganistische satéstukjes 

tempeh smoor  - kentang pedis  - cassavekroepoek - zoetzure komkommersalade

Thaise groente curry  15,75

VEGAN - milde groente curry - tempeh - rijst

classic vegan burger 16,75

vegan burger - guacamole - tomaten relish - friet van zoete aardappel

fish and chips  17,75

gepaneerde kabeljauw - tartaarsaus - friet - mayonaise

risotto met gamba’s  19,95

risotto - gamba’s - tomaat - bosui - rucola

WIST U DAT...

... Wij bewust koken met gezonde smaakmakers en weinig suiker en zout.

... Al onze vestigingen diverse vergadermogelijkheden bieden? 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 een 

ieder een plek te geven in ons team. 



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

salade gamba piri piri 13,50

frisse salade - pittige gamba’s - aïoli

superfood salade 14,95

VEGAN - couscous - pompoen - paprika - radijs - lente ui - rode ui - komkommer

edamame boontjes - Hajé vinaigrette 

 voeg malse kipstukjes toe + 3,00

 voeg stukjes zalm toe + 3,50

salade niçoise 14,95

tonijn - haricots verts - ei - olijven - zongedroogde tomaten - Hajé vinaigrette

mexicaanse tortilla  7,95

wrap - kip - kaas - paprika - mais - jalapenomayonaise 

gehaktbal huisgemaakt 9,00

100% rundvlees gehaktbal - jus - franse mosterd - brood

Hajé uitsmijter  vanaf 8,75

drie spiegeleieren - brood - aardappelsalade 

voeg toe: ham, kaas, spek, champignons en/of ui per topping 0,80

twee rundvleeskroketten 8,75

rundvleeskroketten van scharrelvlees - Franse mosterd - brood 

twee groentekroketten 8,75

groentekroketten - Franse mosterd - brood 

sambal tosti 6,50

maïsbrood -  sambal kaas – salami - gekonfijte ui

boeren tosti  6,00

bruin brood -  belegen kaas -  boerenham -  tomaten relish 

klassieke tosti 5,30

wit brood – ham – jong belegen kaas – Hajésaus

gevulde koek 2,35

lemon muffin 2,95

Hajé’s appeltaart  3,95

chocoladetaart  4,25

toef slagroom   0,60

taart van het seizoen 5,75

met koffie, thee of cappuccino

saucijzenbroodje  3,95

vegetarisch saucijzenbroodje  3,95

Je leeft niet één keer, je leeft elke dag

Vergaderen in Joure, Lelystad, 

Nieuwegein en Nunspeet

www.haje.nu/vergaderen

bitterballen  6,00

8 stuks rundvleesbitterballen- franse mosterd

groentebitterballen  6,00

8 stuks groentebitterballen - franse mosterd
 

kaasTengels 6,00

8 stuks kaasstengels - chilisaus

krokante kipstukjes 6,00

8 krokante kipstukjes - Hajésaus

panini omelet 6,95

panini - tomaat - omelet - Hajésaus

roerei 6,25

roerei - toast - bacon

all day breakfast  10,75

toast - roerei - huisgemaakte granola - vanille roeryoghurt -  handfruit

huisgemaakte granola  6,25

huisgemaakte granola - vanille roeryoghurt

croissant  4,25

croissant - roomboter - jam 

EXTRA bacon, roerei, ham of kaas vanaf 0,80

witte of bruine ciabatta, italiaanse bol, ambachtelijk boerenlandbrood  bruin of wit

eiersalade 6,75

eiersalade - bacon - tomaat 

gerookte zalm 9,75

gerookte zalm - rucola - Hajésaus

frisse tonijnsalade 7,75

tonijnsalade - bieslook - ui - zongedroogde tomaat - augurk - ei

Hajé gezond 7,50

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

yoghurtdressing

Italiaanse groenten 6,50

VEGAN - Italiaans gekruid - gekonfijt - knolselderij - pastinaak - wortel

courgette - aubergine -  tomaten relish

warm vlees 7,75

warme fricandeau procureur - satésaus - zoetzuur

volg ons op                

 haje.nu


