0346 562201
info@deeendracht-maarssen.nl
www.deeendracht-maarssen.nl
facebook.com/deeendracht-maarssen
Langegracht 51
3601 AK Maarssen
Café Restaurant de Eendracht
Dagelijks vanaf 08:00 uur geopend, za – zo va. 09:00 uur

In de nieuwe Eendracht ben je van vroeg in de morgen tot laat in de avond welkom
om te genieten van gezelligheid, eten en drinken. Vanaf heden zijn we dagelijks
geopend vanaf 8.00 uur. Wij zijn erg benieuwd naar de mening van onze gasten en
vinden het leuk om de feedback en suggesties te verzamelen die ons gegeven
worden. Leuke ideeën en verbeterpunten lezen we graag in het daarvoor bestemde
gedeelte onderaan de pagina. Dan gaan we daarmee aan de slag.

ME NU
AVOND

17:00– 22:00

Bedankt voor het meedenken! Groeten, team de Eendracht
OM T E D EL E N
 Breekbrood met truffelboter of aïoli
 Gerookte hummus met pita, geroosterde
pompoen, champignons en za’atar
 Kazen van de lindenhoff; Bleu d’Evert,
Gouda Gris, Münster en Pierre Robert
 Charcuterie: gedroogd worstje, Bayonne
ham en rilette van Baambrugs big
 Gedroogd worstje van Brandt en Levi
 Oesters met sjalot azijn (per stuk)
(½ dozijn)

3.75
7.50
8.50
7.50
9.00
2.50
12.50

VO O R
 Mosselen met cherrytomaten, chili en
knoflook
7.50
 Geroosterde bieten met Pierre Robert
kaas en citroendressing
7.50
 Carpaccio met rucola, truffelmayonaise,
croutons en Parmezaan
10.50
 Steak tartaar met crostinis, bieslook,
kappertjes, amsterdamse uitjes en
truffelmayonaise
8.50
 Huis gerookte zalm met mierikswortel
crème en crostini
9.50
 Stevige Italiaanse tomatensoep
5.50
 Wortel-gembersoep met venkel en
crème fraiche
6.50
S ALA D E S
(als maaltijdsalade + 4.00)
 Spinaziesalade met pompoen, geitenkaas,
kikkererwten, radijs, zwarte quinoa en
yoghurtdressing
7.50
 Caesar: Romeinse sla met krokante
kippendijen, ei, Parmezaan en verse
ansjovis
8.50
 Gamba met boksoy, komkommer, gepofte
tomaat, nootjes en sesamdressing
9.50
VL E E S ( van de Lindenhoff met friet van Friethoes)
 Steak van Simmentaler rund met groenten,
pepersaus, bacon-bourbonchutney of
bearnaisesaus
Gegrilde bavette
19.50
Gebakken tournedos
22.50
Cote de boeuf (2 personen)
pp. 26.50
 Gestoofde kalfswang met wilde
peentjes, salie en mosterdzaad
18.50
 Smokey ribs met ketjapdip
18.50
 De Eendracht burger met cheddar kaas 15.00
 Saté van kippendijen met boksoy,
cassave chips en pindasaus
15.00

VI S
 Heilbotfilet met gestoofde prei, feta,
bladpeterselie en hazelnootboter
18.50
 Gegrilde makreel met harissa,
venkelsalade, sinaasappel en olijven 18.50
 Mosselen met cherrytomaat,
knoflook en chilipeper
17.50
V EG A
 Ravioli met peer, blauwe kaas,
walnoten en salieboter
 Shaksuka: gestoofde eitjes in
tomatensaus met avocado, bulgur,
spinazie en geitenkaas
 Pompoenburger met Halloumi kaas en
komkommerrelish.

14.50

14.50
15.50

E RB IJ
 Friet van friethoes met mayonaise
 Groene salade met ingelegde ui,
Parmezaan en croutons
KI D S
 Eendracht burger met kaas (100 gr.)
met friet en saladebeker
 Smokey ribs met friet en saladebeker
 Spaghetti pomodoro
 Appelmoes
 Kids ijsbeker

4.00
3.75

12.50
12.50
8.50
1.00
3.75

TAA RT E N E N T OE TJ E S
 Monkeybread met pecannoten en karamel 4.50
 Chocolade lava cake met
passievruchten curd (12 min.)
5.50
 Coupe stroopwafel met Amarene kersen,
slagroom, koffiestroop en vanilleijs
6.50
 Coupe appelcrumble met boerenjongens en
karamel-ijs
6.50
 Hollandse kazen van de lindenhoff met
appelstroop
8.50
 Bolletje ijs vanille – framboos – karamel
1.80
S UG G ES TI E S:
__________________________________________
________________________________
________________________________

