
Heeft u een allergie? Meld het ons.glutenvrij lactosevrij vegetarisch suikervrij

Mexicaanse tortilla 7,95

warm - kip - kaas - jalapeñomayonaise

panini 6,50

warm - mozzarella - tomaat - pesto - Hajésaus

tosti ham & kaas 4,50

ketchup

keuze uit wit of bruin Turks brood of donker 

boerenlandbrood

Hajé sandwich kip 8,75

kip - bacon - ei - sla - tomaat - frisse clubsaus 

tonijnsalade 7,50

tonijnsalade - zongedroogde tomaat - rode ui- ei 

carpaccio  7,75

carpaccio - sla - Parmezaanse kaas - truffelmayonaise 

zonnebloempitten

Hajé gezond 7,10

jong belegen kaas - komkommer - tomaat - ei

sla - huisgemaakte yoghurt-chili dressing 

twee rundvleeskroketten 8,50

rundvleeskroketten - huisgemaakte mosterdmayonaise 

twee groentekroketten 8,50

groentekroketten - huisgemaakte mosterdmayonaise 

Hajé lunch   11,75

tonijnsalade - kroket - kaas - sla

geserveerd met naar keuze jus d’orange, melk 

of karnemelk

Ontdek ook onze locatie in  

Natuurpark Lelystad 

Je leeft niet één keer, je leeft elke dag

naturel 6,75

kaas 7,25

spek 7,25

onze pannenkoeken worden geserveerd met poedersuiker en 

stroop

rundercarpaccio 14,50

carpaccio - sla - Parmezaanse kaas - zonnebloempitten 

truffelmayonaise - brood

superfood salade                    13,50

VEGAN - sla - quinoa - broccoli - wortel

parelcouscous - edamame bonen - gele aardappel

vegan chili dressing

voeg malse kipstukjes toe              + 2,75

taart van het seizoen 3,50

met koffie, thee of cappuccino  5,50

Hajé’s appeltaart  3,50

toef slagroom   0,60

muffin 2,50

lemon of chocolade

saucijzenbroodje  2,80

kaasbroodje 2,80
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Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald

Hajé borrelplank  13,50

KaasTengel - bitterbal - h’appetizers creamy jalapeño 

Schwarzwalder schinken - notenmix - brood - nacho’s

huisgemaakte mosterdmayonaise - sweet chilisaus

kruidenboter

mandje brood  5,75

Turks brood - aïoli - kruidenboter 

Chef Thor bitterballen

geserveerd met huisgemaakte mosterdmayonaise

6 stuks  4,50

8 stuks  5,25

12 stuks  7,25

Chef Thor groentebitterballen

geserveerd met huisgemaakte mosterdmayonaise

6 stuks  4,75

8 stuks  6,00

12 stuks  8,50

KaasTengels

geserveerd met sweet chilisaus

6 stuks  4,75

8 stuks  6,00

12 stuks  8,50

Happetizer creamy Jalapeño

geserveerd met jalapeñomayonaise 

6 stuks  6,00

nachos 6,00

met kaas, huisgemaakte guacamole en chilisaus

voeg paprika, rode ui of jalapeño toe  per topping +0,50

Vandestreek Non Alcoholic IPA 3,50

fris en fruitig alcoholarm bier (0,5%)

Praght P.I.P.A. 4,75

een stevig gehopt bier met Amerikaanse hoppen en 

hoppen uit de eigen tuin in Dronten (6,5%)

Praght Tripel 4,50

stevig, aromatisch, lekker bitter kruidig en 

fruitig (8%)

Praght Polderpionier 4,25

een bitterblond bier dat lekker doordrinkt (6%)

Hertog Jan Pilsner  3,00

Hoegaarden wit bier 4,00

Jupiler malt  3,00

Hertog Jan bastaard 3,50

Amstel Radler 0.0  3,50

Silver Myn Argentum (rood) 4,25

volle rode wijn met aroma’s van kersen en moerbei

La Femme Cabernet Sauvignon (rood) 4,00

aroma’s van zwart fruit en mint

Silver Myn Sauvignon blanc (wit) 4,25

frisse witte wijn met aroma’s van meloen, 

kiwi en vijgen

La Femme Chardonnay (wit) 4,00

volle witte wijn met aroma’s van peer en wit 

tropisch fruit

Riesling (wit)      4,00

zoete witte wijn met veel fruit aroma’s

La Femme Rosé 4,00

zachte rosé met aroma’s van aardbei en frambozen


