AVOND

vanaf 17:30

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!

VOORGERECHTEN

VEGETARISCH

Carpaccio met truffelmayonaise, rucola en parmezaan * 1,00

10.50

Gerookte zalm met mierikswortelcrème, kappertjes en rode ui * 1,00 9.50
Tarte tatin van wortelgroenten

8 .50

met geitenkaas,pastinaak, peen, biet, sjalot

Gepofte aubergine met tahini en granaatappel

8.50

Pasteitje de Jonge Haan met kipragout en champignons

7.00

Courgette pannenkoekjes met yoghurtdip

8.50

SOEP

Falafel burger

13.50

met yoghurt- citroensaus en friet 		

Moorse stoof

met aubergine, rode ui, couscous en yoghurt		

17.50

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

7.50

Vis van de dag (100 gr)

9.50

Spaghetti pomodoro

7.50

Soep van de dag

6.50

Appelmoes

1.50

Tomatensoep met room en peterselie

5.50

Kids ijsbeker

3.25

SALADES maaltijdsalade + 4.00

BIJGERECHTEN

Salade riche met Hollandse garnalen

13.50

gerookte zalm, rivierkreeftjes en cocktaildressing * 4,00

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

Linzen salade

met linzen, rode biet, citroen, peer en citroen-venkeldressing

8.50
8.50

= vegan

VIS
Zalm

met tagliatelle, kreeftensaus basilicum en asperges

Vis van de dag 			

19.50
dagprijs

VLEES van de Lindenhoff
Steak

seizoensgroenten, friet en jus de veau			

Bavette

19.50

Tournedos * 3,00

22.50

Supplement pepersaus of béarnaisesaus
Saté van kippendijen met koreng ketang, uitjes,
zoetzure komkommer, kroepoek, friet en pindasaus

+1.00

16.50

Echte hamburger de Jonge Haan					
met kaas, salade en friet (medium geserveerd)

Coq au vin

met aardappelpuree

Confit de canard

met roseval aardappeltjes en zuurkool

Friet stoofvlees

met rodekoolsalade en appel

14.50

Groene salade

3.50

Seizoensgroenten

3.50

Friet met huisgemaakte mayonaise

3.50

TAARTEN EN TOETJES
Lemon merengue

6.00

Cheesecake met cassis ijs

6.25

Boerenkazen met notenbrood en appelstroop

9.00

Coupe Applecrumble 					
met witte chocolade ijs en boerenjongens		

6.75

Ganache taart

6.00

met roodfruit en vanille ijs

Huisgemaakte wafel met vanille ijs en chocolade saus

6.00

Bolletje huisgedraaid ijs

1.80

Stel je eigen menu samen:
Twee-gangen
24,50
Drie-gangen 		
29,50

18.50
20.50
17.50
CAFÉ & RESTAURANT JONGE HAAN ‘s-Gravelandseweg 62 1217 ET Hilversum

* supplement bij menu

