OVERDAG

vanaf 08:00

Jonge Haan gebruikt uitsluitend verse ingrediënten en eerlijke producten. Wij werken samen met lokale leveranciers, zo komt al ons vlees van de Lindenhoff, Brandt
en Levie levert onze worsten en de Gooische Bierbrouwerij levert ons Gooische bier.

DRINKS

LANDBROOD

Melk - karnemelk Weerribben		
Jus d’orange

1.75

		

2.95 / 3.75

Bosvruchten smoothie			

4.75

Sinaasappel-wortel-gembersap

4.25

Big Tom

rich and spicy bio-tomatensap

		

		

3.50

Agroposta bio-lemonade

2.85

in de smaken salie, vlierbloesem, citroen, lavendel en framboos

Fentiman’s Rose Lemonade

botanical rose lemonade met gember- en rozenextract

3.40

Fever Tree Indian Tonic

3.50

Fever Tree Ginger Ale 				

3.50

vanaf 10:00

12 uurtje:						
landbrood met ei-truffelsalade, kroket op brood en tomatensoep

12 uurtje vegetarisch:					
landbrood met ei-truffelsalade, vegakroket op brood en tomatensoep

9.75

Carpaccio met rucola, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas

9.75

Vitello tonnato met tonijnmayonaise en kappertjes

9.50

Ei-truffelsalade

7.00

				

Tonijnsalade met ei en rode ui

8.00

Geitenkaas met rucolapesto en geroosterde cherrytomaat

8.50

Pita met halloumi, spinazie, gegrilde courgette en tzatziki

8.75

Club sandwich classic				
wit casinobrood met kip, spek, tomaat, ei en mayonaise

Club sandwich zalm wit casinobrood met zalm,

ONTBIJT tot 16:00

komkommer, sla, mayonaise en avocadocrème

Ontbijtje (tot 10:00 uur): croissant met huisgemaakte jam,

9.75

9.75
10.75

5.75

BOEREN TOSTI

hangop met granola, jus d’orange en koffie/thee naar keuze

9.75

Met kaas, ham en/of tomaat

4.75

Croissant met boter en huisgemaakte jam

3.50

Tosti Caprese

6.75

Churros met chocoladesaus

6.00

Tosti Chorizo

6.75

Hangop met granola, fruit en honing 			

5.00

SOEP

gekookt eitje, jus d’orange en koffie/thee naar keuze

Ontbijt: croissant huisgemaakte jam, brood met spiegeleitje en spek

EITJE van de Lindenhoff
Roerei of uitsmijter				
Zalm
Spek
Ham
Avocado
Rosbief
Kaas
Tomaat

				

6.75
+

3.10

+

2.10

+

2.10

+

2.10

+

2.10

+

1.20

+

1.00

Doperwten-spinaziesoep met feta en za’atarolie

6.50

Tomatensoep met room en peterselie

6.25

SALADES maaltijdsalade + 4.00
Caesar salade met krokante kippendijen 			
met croutons, Parmezaanse kaas en ingelegde ansjovis

Salade Jonge Haan			

met witlof, venkel, walnoot , gorgonzola en geroosterde druif

Salade gerookte forel

met komkommer, edamame, wakame, en sesamdressing

9.50
8.75
11.00

KIDS LUNCH

WARME LUNCH
Saté van kippendijen met kroepoek, frites en pindasaus

17.00

Biefstuk, (150 gram) ossenhaas met jus en casinobrood

18.50

2 Boterhammen met diverse zoete belegsoorten

2.75

2 Boterhammen met jonge kaas

2.75

Kleine tosti met ham en/of kaas

3.75

2 Heeren van Loosdrecht kroketten met landbrood

8.75

Huisgemaakt ‘Broodje Bal’ met jus en wit casinobrood

7.75

ZOET

9.75

Femke’s appeltaart

3.95

Frambozen cheesecake

4.75

Brownie

3.75

Huisgemaakte moorkop

3.75

Echte hamburger de Jonge Haan met cheddar en salty chips
(medium geserveerd)

Falafelburger met yoghurtdressing en
Frites met huisgemaakte mayonaise

		

salty chips

8.75
3.75

CAFÉ & RESTAURANT JONGE HAAN ‘s-Gravelandseweg 62 1217 ET Hilversum

AVOND

vanaf 17:00

Jonge Haan gebruikt uitsluitend verse ingrediënten en eerlijke producten. Wij werken samen met lokale leveranciers, zo komt al ons vlees van de Lindenhoff, Brandt
en Levie levert onze worsten en de Gooische Bierbrouwerij levert ons Gooische bier.

VOORGERECHTEN

VEGETARISCH

Carpaccio met truffelmayonaise, rucola en Parmezaanse kaas

10.75

Huisgerookte zalm met blini, forelkuit en mascarpone

9.50

Proeverij van voorgerechten, vis, vlees en vegetarisch

10.75

Burrata met gegrilde courgette en rucolapesto

9.50

Polenta met geroosterde cherrytomaat en geitenkaas

8.00

Vitello tonato met tonijnmayonaise en kappertjes

9.50

SOEP
Doperwten-spinaziesoep met feta en za’atarolie

6.50

Tomatensoep met room en peterselie

6.25

SALADES maaltijdsalade + 4.00
Caesar salade met krokante kippendijen 			
met croutons, Parmezaanse kaas en ingelegde ansjovis

Salade Jonge Haan			

met witlof, venkel, walnoot , gorgonzola en geroosterde druif

Salade gerookte forel

met komkommer, edamame, wakame, en sesamdressing

Falafelburger

met yoghurtdressing, sla en frites

Tagliatelle Funghi

met paddenstoelenroomsaus, rucola en Parmezaanse kaas

Kaas fondue

met brood en groenten			

19.00

KIDS
Echte hamburger de Jonge Haan met kaas (100 gr.)

7.75

Kibbeling met ravigottesaus, sla en frites

8.75

Pasta pesto

7.75

Kids ijsbeker

3.50

Appelmoes

1.75

BIJGERECHTEN

8.75

Groene salade

4.00

Seizoensgroenten

3.75

Frites met huisgemaakte mayonaise

3.75

11.00

TAARTEN EN TOETJES

Thaise viscurry			

met komkommer-wakamesalade, rijst en kroepoek

Vis van de dag 			

19.50
dagprijs

VLEES van de Lindenhoff

Safraanpeer met mascarpone en pistache

7.50

Frambozen cheesecake met frambozensorbet

6.50

Crème brûlee

6.50

Coupe Applecrumble					

Steak met groene groenten, jus de veau en frites

witte chocolade ijs, applecrumble, slagroom en boerenjongens

6.75

Tiramisu met mascarpone en lange vingers

5.50
9.50

Bavette

19.95

Boerenkazen

Tournedos

25.50

Bolletje huisgedraaid ijs

met pepersaus of béarnaisesaus

+1.00

Saté van kippendijen met kroepoek, frites en pindasaus

17.00

met notenbrood en appelstroop

Echte hamburger de Jonge Haan					
met cheddar, salade en frites (medium geserveerd)
met rijst, taugé, boontjes en een heet ei

16.50

9.50

VIS

Rendang

15.50

15.75

18.50

CAFÉ & RESTAURANT JONGE HAAN ‘s-Gravelandseweg 62 1217 ET Hilversum

2.00

