
OntbijtOntbijt LunchLunch

BroodjesBroodjes

Keuze uit: witte of bruine ciabatta, 
Italiaanse bol, ambachtelijk 
boerenlandbrood bruin of wit

MaaltijdsaladesMaaltijdsalades

CROISSANT

croissant - roomboter - jam

5.0

Lekkers Lekkers 
bij de koffiebij de koffie

BROODJE VAN DE MAAND
Vraag ernaar bij onze medewerkers
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huisgemaakte granola - vanille roeryoghurt

HUISGEMAAKTE GRANOLA 6.8

ROEREI

roerei - toast - bacon

6.8

roerei - toast - huisgemaakte granola - vanille roeryoghurt
handfruit

ALL DAY BREAKFAST 13.5

GEVULDE KOEK 3.5

LEMON MUFFIN 4.5

HAJÉ’S APPELTAART 4.3

CHOCOLADETAART 4.8

EXTRA SLAGROOM 1.0

TAART VAN HET SEIZOEN

met koffie, thee of cappuccino

6.3

SAUCIJZENBROODJE 4.4

VEGETARISCH SAUCIJZENBROODJE 4.4

Bijbestellen? Extra bacon, roerei, ham of 
kaas vanaf 1.0

frisse salade - pittige gamba’s - aïoli

SALADE GAMBA PIRI PIRI 15.5

Bakkie water Bakkie water 
voor de hond?voor de hond?

KLASSIEKE TOSTI

wit brood - ham - jong belegen kaas - Hajésaus

5.8

BOEREN TOSTI

bruin brood - belegen kaas - boerenham - tomaten relish

6.3

SAMBAL TOSTI

maïsbrood - sambal kaas - salami - gekonfijte ui

7.0

wrap - kip - kaas - paprika - mais - jalapeñomayonaise 

MEXICAANSE TORTILLA 8.3

TWEE RUNDVLEESKROKETTEN

rundvleeskroketten van scharrelvlees - Franse mosterd 
brood

9.5

groentekroketten - Franse mosterd - brood

TWEE GROENTEKROKETTEN 9.5

drie spiegeleieren - brood - aardappelsalade

UITSMIJTER 8.8

100% rundvlees gehaktbal - jus - Franse mosterd - brood

GEHAKTBAL HUISGEMAAKT 10.0

EIERSALADE

eiersalade - bacon - tomaat 

7.3

FRISSE TONIJNSALADE

tonijnsalade - bieslook - ui - zongedroogde tomaat
augurk - ei

8.5

gerookte zalm - rucola - Hajésaus

GEROOKTE ZALM 11.0

Italiaans gekruid - knolselderij - pastinaak - wortel
courgette - aubergine - tomaten relish

GEKONFIJTE GROENTE 7.0

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

BROODJE GEZOND 8.0

sjalot - tomaat - taugé - madrasspecerijen

SALADE ZOETE AARDAPPEL-BONEN 13.8

paprika - komkommer - rode ui - pompoen - kikkererwt 
tomaat - feta

SALADE BULGUR 15.0

CARPACCIO

rund - truffelmayonaise - rucola - parmezaan 
zonnebloempitten

14.3

KAAS TOSTI

wit brood - jong belegen kaas

5.5

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

HAJÉ CLASSIC BURGER 14.5

HAPPY BIETENBURGER

special bun - bietenburger - guacamole - tomaten relish

14.5

panini - tomaat - omelet - Hajésaus

PANINI OMELET 7.8

Benieuwd naar de taart van dit seizoen? 
Vraag ernaar bij onze medewerkers

Haj NoonHaj Noon
SOEP + BROODJE GEZOND

+ KOFFIE/THEE

13.5

Bijbestellen? Extra bacon, roerei, ham, 
kaas, champignons en/of ui vanaf 1.0

Extra: stukjes kip, zalm, of gamba’s vanaf 3.5

SALADE CARPACCIO 

rund - truffelmayonaise - rucola - parmezaan
zonnebloempitten

16.5

GEBAKKEN EI (2 STUKS)

één snee brood

5.0



vanille-ijs - chocoladesaus - slagroom - chocoladekrullen

DAME BLANCHE 8.8

HoofdgerechtenHoofdgerechten

NagerechtenNagerechten

Bij de borrelBij de borrel

KindermenuKindermenu

PROEVERIJ

3 stuks rundvleesbitterballen - 3 stuks groentebitterballen
3 stuks kaastengels - 3 krokante kipstukjes - saus naar keuze

VoorgerechtenVoorgerechten

Onze poké bowl en de salades zijn vegetarisch, 
je kunt deze opwaarderen met:

Wist je dat...Wist je dat...
+ Je alle gerechten van de kaart gedurende 
 de hele dag kunt bestellen? 
+ Wij bewust koken met gezonde smaakmakers 
 en weinig suiker en zout?
+ Als je allergisch bent of dieetwensen hebt, 
 de keuken hier graag rekening mee houdt? 
+ Onze vestigingen ook gelegenheid bieden voor 
 (zakelijke) bijeenkomsten, 
 van vergaderruimte en familiefeesten 
 tot grootschalige events? 
+ Onze vrije-uitloop eieren komen van onze 
 ‘buurman uit de polder’ Beter Leven boerderij 
 van der Weele?
+ Wij een erkend leerwerkbedrijf zijn en ook kans
 bieden aan mensen met een achterstand tot 
 de arbeidsmarkt?

Warme groentes? Vraag ons naar een 
extra portie vitaminen! 

CARPACCIO

rund - truffelmayonaise - rucola - parmezaan 
zonnebloempitten

13.5

POKÉ BOWL

sushirijst - mango - sojaboon - rodekool - komkommer 
tomaat

9.3

sjalot - tomaat - taugé - madrasspecerijen

SALADE ZOETE AARDAPPEL-BONEN 8.0

paprika - komkommer - rode ui - pompoen  
kikkererwt - tomaat - feta

SALADE BULGUR 9.0

kipstukjes

gerookte zalm

pittige gamba’s

+3.5

+4.3

+6.3

groene curry - tempeh - rijst

GROENTE CURRY 16.3

100% rundvleesburger - spek - tomaat - sla - oude kaas
friet en Hajésaus

CLASSIC HAJÉ BURGER 16.8

BIETENBURGER CLASSICO

special bun - bietenburger - guacamole - tomaten relish
friet van zoete aardappel 

16.8

SCHNITZEL

varkensschnitzel - citroen - groente - friet met mayonaise

19.0

kabeljauw - friet - ravigottesaus - salade

FISH AND CHIPS 18.5

GEBAKKEN ZALM

citroenrijst - paksoi - saffraansaus

19.8

NASI COMPLEET

nasi goreng - sambal goreng telor - sambal boontjes 
rendang - ajam smoor - stokje kipsaté - kentang pedis 
cassavekroepoek- zoetzure komkommersalade

19.3

nasi goreng - sambal goreng telor - sambal boontjes 
veganistische satéstukjes - tempeh smoor - kentang pedis 
cassavekroepoek - zoetzure komkommersalade

VEGA NASI COMPLEET 19.3

TRUFFELRISOTTO

rucola - truffel - olijfolie - parmezaan - romanesco

18.5

HAJÉ STOOF VAN ‘T SEIZOEN

stoof - groente - rijst

21.5

HAJÉ KIPSATÉ 

drie stokjes kipfilet - satésaus - cassavekroepoek
gebakken uitjes - seroendeng - zoetzure komkommer-
salade - friet met mayonaise

19.5

HAJÉ VEGA SATÉ

vegetarische satéstukjes - satésaus - cassavekroepoek 
gebakken uitjes - seroendeng - zoetzure komkommer-
salade - friet met mayonaise

19.5

MERINGUE

meringue - yoghurtmousse - seizoenfruit - frambozensaus

8.0

brownie - karamelsaus - crumble - seizoenijs

BROWNIE 9.3

HAJÉ SORBET

sorbetijs - seizoensfruit

8.5

BITTERBALLEN 

8 stuks rundvlees- of groentebitterballen - Franse mosterd

8.0

13.0

KAASTENGELS

8 stuks kaastengels - chilisaus

8.5

KROKANTE KIPSTUKJES

8 krokante kipstukjes - Hajésaus

9.5

GROENTEKROKET

groentekroket - friet van zoete aardappel - rauwkost 
appelmoes en mayonaise

8.3

RUNDVLEESKROKET

rundvleeskroket - friet van zoete aardappel - rauwkost 
appelmoes en mayonaise

8.3

KROKANTE KIPSTUKJES

krokante kip - Hajésaus - friet van zoete aardappel
rauwkost - appelmoes en mayonaise

9.3

gefrituurde vis - friet van zoete aardappel - rauwkost
appelmoes en mayonaise

KIBBELING 8.3

Zin in een gebakje? Zin in een gebakje? 
Neem een kijkje in de vitrineNeem een kijkje in de vitrine

Heb je een allergie? Vertel het onsHeb je een allergie? Vertel het ons

Vegetarisch Lactosevrij Glutenarm Snelle service

Suikervrij Vegan Zoutarm Kidsportie

Deze icoontjes geven Deze icoontjes geven 
extra informatieextra informatie

Gerechten op de menukaart met dit 
icoontje kunnen ook in een kidsportie 
worden besteld

Alle gerechten Alle gerechten 
op de kaart op de kaart 

zijn de hele dag zijn de hele dag 
verkrijgbaarverkrijgbaar

KINDERIJSJE

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

1.9

schep je favoriete soep op bij ons soepenbuffet

6.3SOEP

haje.nu

Klaar met eten? Klaar met eten? 
Kies een kadootje uit!Kies een kadootje uit!

brood - kruidenboter - tomatenboter

MANDJE BROOD 3.0vanaf


