035 538 3975
info@deeendracht-blaricum.nl
@deeendracht.blaricum
facebook.com/deeendrachtblaricum
dagelijks vanaf 9:00 geopend
zaterdag - zondag ook vanaf 9:00
Cafe Restaurant De Eendracht
Oude naarderweg 2, 1261 DS Blaricum

MENU - OVERDAG

8:00-16:00

DRANKEN

LANDBROOD (van

• Smoothie van appel, avocado,
spinazie, komkommer en gember
• Smoothie van perzik,
framboos en amandelmelk
• Jus d’orange
• Huisgemaakte Ice-Tea Green/Lemon
• Big Tom spicy bio-tomatensap
• Agroposta bio-lemonade
in de smaken; salie, vlierbloesem,
citroen, lavendel en framboos
• Fentiman’s Rose Lemonade
botanical rose lemonade
met gember-rozenextract
• Fever Tree Indian Tonic
• Fever Tree Ginger Ale/Beer

• Gerookte zalm met dille, venkel,
little gem en dillemayonaise
• Jonge boerenkaas met bieslook,
rucola en mosterdmayonaise
• Kalfstartaar met oude Remeker,
little gem, zure bom en
basilicummayonaise
• Runder ribeye gerookt met tomaat,
ingemaakte biet en zure room
• Vegan eiersalade met botersla,
kerrie en groene kruiden
• Kalfskroketten (2x) met mosterd
• 12 uurtje:
- landbrood met boerenkaas
- landbrood met kalfskroket

4.50
4.95
3.20
3.40
3.75
3.20
4.00
4.00
4.00

Menno)

11.50
8.50
10.50
10.75
8.50
9.50
11.50

(ook vegetarisch mogelijk)

- tomatensoepje

ONTBIJT

(vanaf 8:00 uur tot 11:00)

3.75
• Croissant met boter en bramenjam
7.50
• Hangop met granola en vers fruit
10.75
• Eendracht ontbijt:
- croissant met bramenjam
- ‘oeufs en cocotte’
- hangop met granola en vers fruit
- koffie naar keuze
8.50
• Roerei met landbrood
+ 1.00
- tomaat
+ 1.50
- jonge kaas van Lindenhoff
+ 2.00
- ham / spek van Lindenhoff
+ 3.50
- avocado / gerookte zalm

EITJE (op

landbrood van Menno)

• Uitsmijter
- tomaat
- jonge kaas van Lindenhoff
- ham / spek van Lindenhoff
- avocado / gerookte zalm

+
+
+
+

8.50
1.00
1.50
2.00
3.50

SOEP
• Tomatensoep met basilicum
• Kreeftenbisque met zure room
en Hollandse garnalen

SALADES

6.50
9.00

(als maaltijdsalade + 4.50)

• Classic Caesar met krokante
kippendijen, gepocheerd ei,
ansjovis, croutons en Parmezaan
• Gele biet en little gem met
jonge geitenkaas, kappertjes en
limoendressing
• Gerookte zalm met venkel,
little gem, en dillemayonaise
WIFI: De Eendracht Gasten
Wachtwoord: Eendrachtblaricum

11.50
9.50
12.00

WARM
5.50
• Boeren tosti met ham en/of kaas
• Eendracht burger (medium geserveerd)
met cheddar en piccalilly
mayonaise
11.50
• Knolselderij venkel burger met
gele tomaat, augurk,
dille en cheddar (vegan)
10.50
4.95
• Bio-friet van Friethoes

KIDSLUNCH
• Eendracht
• Tosti met
• Landbrood
• Landbrood
• Landbrood

kidsburger
en/of kaas
hagelslag
kaas
jam

7.50
5.50
1.95
1.95
1.95

ham
met
met
met

ZOET
• Appeltaart van Femke
• Cheesecake met frambozen
• Vegan ‘bananabread’ van Willem-Pie
• Gevulde koek
• Slagroom

SNACKS

4.50
4.50
4.50
2.75
0.55

(vanaf 12 uur)

KOUD
4.00
• Nootjes / olijven
10.75
• Worstje van Brandt & Levie
7.50
• Ossenworst van Lindenhoff
7.00
• Boerenkaas van Lindenhoff
• Flatbread, pompoenhummus en dukkah 8.50
• Eendracht borrel: gedroogde worst,
ossenworst, boerenkaas en zuur
10.50
WARM
• Bitterballen met mosterd
• Kaastengels met chilisaus
• Vlammetjes met chilisaus
• Aardappel piccalilly

kroketjes

(6st)
(7st)
(6st)
(7st)
(6st)

• Garnalen kroketjes met aioli

6.50
6.50
6.50
7.50
10.50

035 538 3975
info@deeendracht-blaricum.nl
@deeendracht.blaricum
facebook.com/deeendrachtblaricum
dagelijks vanaf 9:00 geopend
zaterdag - zondag ook vanaf 9:00
Cafe Restaurant De Eendracht
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MENU - AVOND

vanaf 17:00

VOOR

VLEES

• Carpaccio met oude Remeker,
zure bom en basilicummayonaise
11.50
• Courgette bloem met jonge geitenkaas,
courgette, hazelnoot pesto
en citroenyoghurt
9.50
• Terrine de campagne van Brandt en
Levie met botersla en pickles
11.50
• Hollandse garnalen met botersla,
tomaat krokant en cocktailsaus
11.50
• Gerookte zalm met toast, salade
venkel en mierikswortel crème
10.50
• Rundertong met haricots verts,
little gem, rode ui
en mosterddressing
8.50

• Steak van Simmentaler rund, gegrilde
groene asperges en groene salade.
Met jus de veau, kruidenboter of
hollandaise
27.50
- dry aged Ribeye 220gr *
22.50
- gegrilde Entrecôte
25.50
- gebakken Tournedos *
• Smokey ribs met coleslaw
en gegrilde mais
19.50
• Eendracht burger (medium geserveerd)
met cheddar en groene salade
18.50
• Halve zwartpoot kip
met citroen knoflookboter en
20.50
groene salade
• Kalfsstoof met gekookte opperdoes,
kruiden crème fraîche en
20.50
een tomatensalade

SOEP
• Tomatensoep met basilicum
• Kreeftenbisque met zure room
en Hollandse garnalen

SALADES

6.50
9.00

VIS
• Schelvis op de huid gebakken met
dragonantiboise en aardappelpuree 21.50
• Tarbot gebakken met groene salade
en friet *
25.50

(als maaltijdsalade + 4.50)

• Classic Caesar met krokante
kippendijen, gepocheerd ei,
ansjovis, croutons en Parmezaan
• Gele biet en little gem met
jonge geitenkaas, kappertjes en
limoendressing
• Gerookte zalm met venkel,
little gem, en dillemayonaise

(van Lindenhoff met friet van Friethoes)

11.50
9.50
12.00

KIDS
• Eendracht kidsburger met frietjes
en snoepgroenten
10.50
• Witvis gebakken met frietjes
en snoepgroenten
10.50
• Pasta pommodori met snoepgroenten 9.50
4.50
• Kids ijscoupe van IJscuypje

3 GANGEN DE EENDRACHT MENU 34.50
• Stel nu je eigen 3 gangen menu samen!
Hierbij heb je de keuze uit alle voor,
hoofd en nagerechten.
Voor gerechten met een (*) hanteren we een
supplement van 3.50

LINDENHOFF
Boerderij Lindenhoff is de ambassadeur
van authentieke smaak en vertegenwoordigt meer dan 130 boeren, slagers en
kaasmeesters en leveren ons de mooiste
producten. Wij zijn zeer trots op
onze intensieve samenwerking!

VEGETARISCH
• Ravioli met geroosterde bloemkool,
bruine boter en citroenyoghurt
17.50
• Jonge knolselderij gebakken als
een steak met een saus van Zwolse
mosterd en maggiplant
18.50
• Knolselderij venkel burger met
gele tomaat, augurk,
dille en cheddar (vegan)
17.50

BIJGERECHTEN
• Bio-friet van Friethoes
• Groene salade
• Stokbrood met boter

4.95
4.50
4.00

TAARTEN EN TOETJES
• Vanille ijs met gezouten karamel,
chocolade en pinda’s
6.50
• Coupe applecrumble met kaneelijs 6.75
2.00
• Bolletje ijs van IJscuypje:
- Kaneel
- Vanille
- Frambozensorbet
11.50
• Hollandse kazen van Lindenhoff:
- Zwaluw gekwetter (van de koe)
- Oude Remeker (van de koe)
- Blauw klaver (van de koe)

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

5.50
9.50
8.50
8.50

