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
OVERDAG

10:00– 17:00

Bedankt voor het meedenken! Groeten, team de Eendracht
ONT BI JT ( v a n a f 8 : 0 0 u u r )
 Croissant met boter en jam
3.50
 Hangop met granola van cacao, sinaasappel, kokos, blauwe bes en gojibes
5.50
 Eendracht ontbijt: croissant met jam,
vers gekookt eitje van de Lindenhoff,
hangop met granola en koffie naar keuze 5.50
 Shake met sinaasappel, gember en
kurkuma
3.50
EIT J E ( v a n a f 1 0 : 0 0 u u r )
 Spiegeleitjes op landbrood met
keuze uit kaas, ham, bacon,
tomaat en/of avocado
va. 7.50
 Shaksuka: gepocheerde eitjes in
tomatensaus met avocado, boeren toast,
spinazie en geitenkaas
7.50
 Toast roerei en bosui
7.50
Supplement huisgerookte zalm
+ 4.00
L AN D BR OO D ( V a n M e n n o )
 Toast avocado met granaatappel,
dukkah en kruidensalade
 Carpaccio met rucola, truffelmayonaise
en Parmezaan
 Lardo van Baambrugs big met krokante
uienringen en baconjam
 Gegrilde groenten met hummus en
geitenkaas
 Makreelsalade met venkel, dille,
rode ui en sesam
 2 kalfskroketten van Oma Bobs
 Eiersalade met cherrytomaten
 12 uurtje; kopje tomatensoep, casino
brood kroket en landbrood eiersalade
SO E P
 Stevige Italiaanse tomatensoep
 Wortel-gembersoep met venkel en
crème fraîche

7.50
8.00
8.50

WA RM
 De Eendracht burger met cheddar
 Hotdog van de Lindenhoff met augurk,
mayonaise en gebakken uitjes
 Philly cheese steak met jalapeñomayonaise en bosui
 Bio friet van friethoes met mayonaise
BO E R ENT O STI
 Met kaas, ham en/of tomaat
 Spinazie en ricotta

9.50
7.50
9.50
4.00

4.50
5.50

KI D SLU N CH
 Tosti met ham en /of kaas
4.50
 Broodje pindakaas
1.75
o
 Broodje kaas
1.75
 Broodje frambozenjam
1.75
 Kids lunch box met: broodje naar keuze,
mandarijntjes en fruityoghurt
5.50
ZO ET
 Cheesecake met frambozen
 Monkeybread met pecannoten
 Femke’s appeltaart
 Pure chocolade brownie
 Gevulde koek

4.50
3.50
3.75
4.00
2.00

7.50
8.50
8.50
5.50
9.50
5.50
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

S NA C KS ( v a n a f 1 2 u u r )
KOUD
 Brood met truffelboter of aïoli
3.75
 Gedroogd worstje van Brandt en Levi
9.00
 Bar burger met cheddar
6.50
 Portie ossenworst of Old Amsterdam
5.50
 Amsterdams plankje: gedroogde worst,
ossenworst, kaas en Amsterdams zuur
7.50
WARM
 Bitterballen met mosterd
5.50
 Garnalenkroketjes met citroen en aïoli 7.50
 Kaasstengels met chilisaus
5.50
 Bittergarnituur warm
klein (12 st)
10.00
groot (24 st)
19.00
S UG G ES TI E S:
______________________________
______________________________
______________________________

