MENU - OVERDAG

8:00-16:00

DRANKEN

LANDBROOD (van bakker Menno)

• Orange Booster:
•
•
•
•
•
•
•
•

Smoothie:
Jus d’orange
Huisgemaakte Ice-Tea Green/Lemon
Big Tom spicy bio-tomatensap
Agroposta bio-lemonade
Fentiman’s Rose Lemonade
Fever Tree Indian Tonic
Fever Tree Ginger Ale/Beer

4.50

• Gerookte zalm

4.95
3.20
3.50
3.75
3.25
4.00
4.00
4.00

• Jonge boerenkaas

11.00
8.50

• Carpaccio

10.50

• Buikspek

9.50

• Biet geroosterd

8.50

• 12 uurtje:

ONTBIJT

(vanaf 8:00 uur tot 11:00)

• Croissant
• Hangop
• Eendracht ontbijt:

3.75

-

7.50
10.75

WARM

-

• Roerei
- tomaat
- jonge kaas
- ham of spek
- avocado of gerookte zalm

11.50

-

8.50
1.00
1.50
2.00
3.50

+
+
+
+

• Kalfskroketten(2x)
• Oesterzwamkroketten(2x)

9.50
9.50

• Tosti van zuurdesembrood

6.00

• Eendracht burger

(medium geserveerd)

• Knolselderij venkel burger
• Friet

EITJE (op landbrood van bakker Menno)
• Uitsmijter
- tomaat
- jonge kaas
- ham of spek
- avocado of gerookte zalm

+
+
+
+

8.50
1.00
1.50
2.00
3.50

SOEP
• Tomatensoep
• Kreeftenbisque

6.50
9.00

11.50
10.50
4.95

KIDSLUNCH
• Tosti
• Landbrood

3.50
1.95

ZOET
•
•
•
•

Appeltaart
Cheesecake
Vegan ‘bananabread’
Gevulde koek

SNACKS

4.50/5.00
4.50
4.50
2.75

(vanaf 12 uur)

KOUD

SALADES

(als maaltijdsalade + 4.50)

• Classic Caesar
• Gepofte pompoen
• Bulgur

WIFI: De Eendracht Gasten
Wachtwoord: Eendrachtabcoude

11.50
9.50
10.00

• Boerenkaas
• Ossenworst

7.00
7.00

STOKBROOD MET

• Geroosterde groentetapenade
• Ortiz Sardine
• Huisgemaakte paté

7.50
10.50
9.50

WARM

•
•
•
•
•

Bitterballen
Kaastengels
Aardappelkroketjes
Garnalenkroketjes
Bittergarnituur

6.50
6.50
7.50
10.50
12.50/21.50

MENU - AVOND

vanaf 17:00

3 GANGEN KEUZEMENU 34.50

VLEES

Stel je eigen 3 gangen menu samen!

(van Lindenhoff)

• Steak

• Kalfstoof in eigen jus

27.50
22.50
26.50
19.50

8.50

• Piepkuiken van het spit

20.50

8.50

• Eendenbout gekonfijt

21.50

• Eendracht burger

18.50

- Ribeye 220gr dry aged *
- Gegrilde Entrecôte
- Gebakken Tournedos *

VOOR
• Gerookte zalm

9.50

• Oesterzwam carpaccio
• Komkommer gegrild
• Carpaccio

11.50

• Huisgemaakte paté
• Gerookte paling

10.50
12.50

(medium geserveerd)

VIS
• Kabeljauw op de huid gebakken

21.50

SOEP
• Tomatensoep
• Kreeftenbisque

SALADES

6.50
9.00

25.50
*

VEGETARISCH
(als maaltijdsalade + 4.50)

• Classic Caesar

11.50

• Gepofte pompoen
• Bulgur

9.50

• Kids burger
• Kabeljauw gebakken

18.50

• Broccoli gebakken

17.50

• Knolselderij venkelburger

17.50

BIJGERECHTEN
10.50
10.50

• Pasta

9.50

NIEUW: EENDRACHT KIDS MENU (tot 12 jaar)

AFTER DINNER DRINKS
Limoncello di Fiorito
Ketel One Espresso Martini
Irish/French/Italian Coffee
Croft Reserve Tawny port

• Jonge bloemkool geroosterd

10.00

KIDS GERECHTEN

•
•
•
•

• Tarbot op de graat

5.50/26.50
9.50
8.50
8.50

•
•
•
•
•

Groentebeker kids
Friet
Krieltjes in bruine boter
Groene salade
Wisselende seizoensgroenten

3.50
4.95
4.50
4.50
4.50

TAARTEN EN TOETJES
• Stroopwafel

6.50

• Chocolademousse

6.75

• Applecrumble warm

6.75

• IJs

2.00

• Hollandse kazen

11.50

WIJNEN
WIT
• Terret

ROOD
4.25/23.00

Een verfrissende wijn uit de Languedoc.
De Terret, een inheemse druif, welke is
aangevuld met de Colombard.

• Chardonnay

5.50/29.50

6.50/35.00

• Castelao - Syrah - tinta roriz

De Verdejo is het uithangbord van de Rueda regio
ten noord-westen van Madrid. Trending topic in
de wijnwereld. Mooi rond met tonen van tropisch
fruit en vol in afdronk.

37.50

Rijpe tonen van citrus, peer en grapefruit.
Typische eigenschappen voor deze wijn welk
geproduceerd door een zeer gerenommeerd
wijnhuis uit het noordoosten van Oostenrijk.

• Sauvignon Blanc

42.50

Sancerre staat bekend om zijn mineralen, frisheid
en elegantie. Een klassieker op onze wijnkaart
uit een streek met een rijke historie.

• Chardonnay

59.50

ROSÉ
• Pinot grigio blush

4.50/24.50

Deze witte druif krijgt goed gerijpt een roze
kleur. Door de schillen mee te laten vergisten
krijgt deze wijn de kleur van ‘blozen’.
Aangename frisse en fruitige rosé.

• Cinsault, Grenache

6.50/35.00

Een met goud geprezen rosé zoals je ze alleen
uit de Provence drinkt. En dan ook nog eens met
Nederlandse roots! Licht van kleur maar zeker
niet licht van smaak. Deze wijn heeft mooie
fruitige tonen met een licht kruidige finish.

• Malbec

Perfecte aperitief-, salade- en viswijn. Sappig,
een tikje hartig en met fris citrusfruit

37.50

Waan je met deze wijn aan de Asado in Argentinië!
Tonen van toast, leer en rook. Vol van kracht en
sappigheid maakt deze wijn de vloeibare partner
bij onze vleesgerechten van Lindenhoff.

• Spätburgunder

42.50

Uitstekende wijn uit Zuid-West Duitsland.
Mooi van smaak, verfijnd en loepzuiver, met fijn
expressief kersenfruit en cassis. Karaktervolle
wijn zonder heel zwaar te zijn.

59.50

De koning van de wijn dat is de Barolo.
Deze Barolo rijpt 30 maanden op eikenhouten
vaten en daarna nog lange tijd door op fles.
Mooie heldere wijn fluweelachtig in de mond
met zeer lange afdronk.

BUBBELS
• Prosecco / Manzoni Bianco

5.50/29.50

Fijne rijkelijke bubbel met tonen van
tropische fruit. Saluti!

• Champagne

70.00

Bovenal rijkelijk genieten met dit wereldwijd
bekende champagnehuis. Stijlvol in uiterlijk en
smaak.

AANBEVOLEN DOOR VINPRESSIONIST HUBRECHT DUIJKER

• Grüner Veltliner Vom Terrassen 5.50/29.00

6.50/35.00

Al jaren op onze kaart! Lekker sappig en fruitig
met een soepele, licht bittere, afdronk waardoor
breed inzetbaar voor combinaties van wijn & spijs.

• Nebbiolo
Een grootse prestatie welk genereus is in de mond
met volle witte vruchtentonen, melkzuur
en iets van hazelnoot. Welkom in de Bourgogne!

5.50/29.50

Uit druiven met rood sap wordt een heerlijke
blend van voornamelijk Portugese druivenrassen
gemaakt. Een ‘Vegan’ wijn met body en karakter
in combinatie met frisheid en fruitige tonen.

• Montepulciano

• Grüner veltliner

4.25/23.00

Wijn uit het warme klimaat van Albacete dat
maakt de wijn aangenaam soepel met smaak van
rood fruit en zoethout.

Een heerlijke wijn voor de liefhebber van deze
druif. Heerlijk fruitig met aangename zuren.

• Verdejo

• Tempranillo

• Aldeya Garnacha

4.25/23.00

Trakteert genereus op zondoorstoofd zwart fruit
met rokerigheid en een vleugje vanille.

