OVERDAG

vanaf 08:00

Jonge Haan werkt samen met de Heeren van Loosdrecht, de Gooische bierbrouwerij,
de Lindenhoff, brood van Menno en met Brandt en Levie. Wij zijn super trots op deze ontwikkelingen, wij hopen u ook!

DRINKS

LANDBROOD van Menno

Melk - Karnemelk 		

1.75

Beet-berry smoothie

5.00

Sinaasappel-wortel-gembersap
Verse jus d’orange

		

5.00

		

2.95 / 3.75

rich and spicy bio-tomatensap 		

3.25

Big Tom

Agroposta bio-lemonade

2.75

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

Fentiman’s Rose Lemonade

botanical rose lemonade met gember- en rozenextract

3.25

Fever Tree Indian/Mediterrenean Tonic

3.50

Fever Tree Ginger Ale 				

3.50

vanaf 10:00

12 uurtje:						
landbrood met tonijnsalade, kroket op brood en tomatensoep

9.50

12 uurtje vega:						

landbrood met eitruffelsalade, vegakroket op brood en tomatensoep 9.50

Carpaccio met rucola, truffelmayonaise en Parmezaanse kaas

9.50

Club Sandwich

9.00

Rosbief

met kip, tomaat, augurk, spek, ei, sla, en mayonaise

met parmazaan, pesto en rucola

Avocado met komkommer, feta, sla en walmoot

8.50
6.50

Huisgerookte zalm met mierikswortelcrème, komkommer en tuinkers 10.50
Tonijnsalade met rode ui en gekookt ei		

7.50

BOEREN TOSTI

ONTBIJT tot 16:00

Met kaas, ham en/of tomaat

4.50

Boerenland tosti caprese

6.50

Ontbijt: croissant en brood, kaas en huisgemaakte jam, 		

Boerenland tosti pittige chorizo

5.50

spiegeleitje met spek, jus d’orange en koffie/thee naar keuze

9.50

Croissant met boter en huisgemaakte jam

2.75

Wentelteefje van brioche met nectarine en crème fraîche

5.50

Hangop met granola, fruit en honing 			

4.50

EITJE van de Lindenhoff

Soep van de dag

6.50

Tomatensoep met room en peterselie

5.50

SALADES maaltijdsalade + 4.00

Roerei of uitsmijter				

6,50

Zalm

+

Spek

+

Ham

+

Avocado

+

Rosbief

3.00
2.00
1.50
2.00
2,00

Kaas

+

0,5

Tomaat

+

0,5

WARME LUNCH
Saté van kippendijen met atjar, uitjes,

zoetzure komkommer, kroepoek, friet en pindasaus

16.50

Biefstuk brood 150 gr ossenhaas met jus en wit casinobrood

17.50

2 kroketten met brood
Huisgemaakt ‘Broodje Bal’ met jus

SOEP

Waldorf salade

met appel, druif, walnoot, blauwe klaver, witlof en yoghurtdressing

Caesar salade met krokante kippendijen 			
met croutons, Parmezaanse kaas en ingelegde ansjovis

Spinazie salade

met vijgen, pecannoten, granaatappelpitten en balsamico

8.00
8.50
9.50

KIDS LUNCH
Boterham met pindakaas

1.75

Boterham met jonge kaas

1.75

Boterham met huisgemaakte jam

1.75

Kleine tosti met ham en/of kaas

3.50

ZOET

8.50
en wit casinobrood

7.00

Femke’s appeltaart

3.75

Cheesecake

4.50

(medium geserveerd)

9.50

Ganache taart

4.00

Falafel Burger met yoghurt-citroensaus en salty chips

8.50

Bananabread

2.50

Friet met huisgemaakte mayonaise

3.50

Echte hamburger de Jonge Haan met kaas en salty chips
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