verkrijgbaar vanaf 17.00 uur

soep van de dag

5,50

groentebitterballen

6,25

brood met smeersels

5,75

rundvleesbitterballen

6,25

kindersaté

6,25

kinderijsje

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

1,60

cheesecake

7,95

dame blanche

6,50

dame noir

6,50

warme wafel

7,95

brood - aïoli - kruidenboter

bitterballen - friet - appelmoes

bietencarpaccio

9,75

rundercarpaccio

9,75

VEGAN - biet - sla - komkommer - zonnebloempitten
vegan kaas - abrikoos - vegan chili dressing

carpaccio - sla - cherrytomaat - zonnebloempitten
parmezaan - truffelmayonaise

schnitzel

varkensschnitzel - citroen - groente - friet - mayonaise

17,50

Hajé kipsaté
18,50
3 stokjes kip - satésaus - cassavekroepoek - gebakken uitjes
seroendeng - zoetzure komkommersalade - friet - mayonaise
een extra stokje saté?
+ 1,75
truffelburger

Italiaanse bol - 100% rundvleesburger - sla - tomaat
cheddar - truffelmayonaise - uienring - friet - mayonaise

15,00

fish and chips

17,75

VEGAN truffelburger

16,25

groente curry

15,75

gepaneerde kabeljauw - friet - tartaarsaus

meergranen flaguette - bietenburger - sla - tomaat
vegan cheddar - friet - vegan truffelmayonaise

superfood salade
14,95
couscous - pompoen - paprika - radijs - lente ui - rode ui komkommer - edamame boontjes - Hajé vinaigrette
voeg malse kipstukjes toe
+ 3,00

glutenvrij

lactosevrij

2 stokjes kipsaté - satésaus - friet - appelmoes

van ‘t seizoen - vanille roomijs - slagroom
drie bollen vanilleroomijs - warme chocoladesaus
slagroom
drie bollen chocolade ijs – warme vanille saus – slagroom
wafel - bol vanilleroomijs - slagroom

Mexicaanse burger
15,00
Italiaanse bol - 100% rundvleesburger - guacamole
tomatensalsa - tortilla chips - jalapeno’s - friet - mayonaise

milde groente curry - tempeh - rijst

bitterballen - friet - appelmoes

Wist u dat...

... Al onze vestigingen diverse zakelijke
mogelijkheden bieden? Bij ons kunt u terecht voor
vergaderingen, teambuilding, flexwerken en nog
meer. Meer informatie vindt u op www.haje.nu of door
contact op te nemen per mail via banqueting@haje.nu
... U kunt overnachten in onze hotels in Joure en
Zurich. Ontdek vanuit onze hotels de mooie
provincie Friesland.
... Onze locatie in Natuurpark Lelystad een officiële
trouwlocatie is? Onze medewerkers denken graag mee
over de invulling van uw bruiloft. Van ceremonie tot
aan het diner en het feest. Benieuwd naar de
mogelijkheden? Bezoek onze website www.haje.nu
of vraag onze trouwbrochure aan via
banqueting@haje.nu.

Heeft u een allergie? Meld het ons.

vegetarisch

suikervrij

verkrijgbaar tot 17.00 uur
warme geitenkaas

8,50

geitenkaas - spek - honing - abrikoos - rucola

gevulde koek

2,35

lemon of chocolade muffin

mexicaanse tortilla

wrap - kip - kaas - paprika - mais - jalapenomayonaise

7,95

2,95

Hajé’s appeltaart

3,95

twee rundvleeskroketten

9,25

twee groentekroketten

9,25

panini

6,75

uitsmijter

9,75

toef slagroom

0,60

taart van het seizoen

5,75

met koffie, thee of cappuccino

saucijzenbroodje

3,20

kaasbroodje

3,20

rundercarpaccio

carpaccio - sla - cherrytomaat - zonnebloempitten
parmezaan - truffelmayonaise

salade geitenkaas

geitenkaas - spek - rucola - cherry tomaten - walnoten
honing

superfood salade

couscous - pompoen - paprika - radijs - lente ui - rode ui
komkommer - edamame boontjes - Hajé vinaigrette
voeg malse kipstukjes toe

14,50

14,75

14,95
+ 3,00

7,75

Hajé gezond

7,50

9,75

warme beenham

8,50

beenham - sla - rode ui - huisgemaakte honing
mosterdmayonaise

glutenvrij

lactosevrij

drie spiegeleieren - ham of kaas
met spek

+0,50

uitsmijter carpaccio

13,50

sambal tosti

Hajé lunch

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

6,50

12,25

soep van de dag

5,50

brood met smeersels

5,75

tosti ham & kaas

4,95

kabouter broodje

3,95

broodje dennenappel

4,95

brood - aïoli - kruidenboter

ketchup

carpaccio

carpaccio - rucola - cherrytomaat - zonnebloempitten
parmezaan - truffelmayonaise

warm - mozzarella - tomaat - pesto - Hajésaus

maisbrood - sambal kaas – salami - Hajésaus
liever extra spicy? kies voor jalapenomayonaise

tonijnsalade

jong belegen kaas - komkommer - tomaat - ei
zonnebloempitten - huisgemaakte yoghurt-chili dressing

brood - groentekroketten - huisgemaakte mosterdmayonaise

drie spiegeleieren - carpaccio - Parmezaanse kaas
zonnebloempitten - truffelmayonaise

keuze uit bruin boerenlandbrood, wit turks brood of een Italiaanse
bol (+0,75)

tonijnsalade - zongedroogde tomaat - rode ui- ei

brood - rundvleeskroketten - huisgemaakte mosterdmayonaise

bruin of wit brood met beleg naar keuze; jam, kaas,
hagelslag of pindakaas
bruin of wit brood - drie bitterballen - huisgemaakte
mosterdmayonaise

Heeft u een allergie? Meld het ons.

vegetarisch

suikervrij

