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info@deeendracht-hilversum.nl
@deeendracht.hilversum.nl
facebook.com/deeendrachthilversum
dagelijks vanaf 8:00 geopend
zaterdag - zondag vanaf 9:00

MENU - OVERDAG

8:00-16:00

DRANKEN

LANDBROOD (vanMenno)

• Orange Booster: wortel, gember

4.50

• Smoothie van framboos, biet
en basilicum
• 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

4.95

•

3.20
3.50
3.75
3.25
4.00
4.00
4.00

•

en jus d’orange

ONTBIJT

•

• 12 uurtje:

7.50
10.75

• Eendracht ontbijt:
-

croissant met verveine frambozenjam
roerei
hangop met granola en vers fruit
koffie naar keuze
• Roerei met landbrood

tomaat
jonge kaas van Lindenhoff
ham of spek van Lindenhoff
avocado of gerookte zalm

+
+
+
+

8.50
1.00
1.50
2.00
3.50

SOEP
• Tomatensoep met basilicum
• Kreeftenbisque met Hollandse garnalen

9.50
8.50
11.50

boerenkaas en/of achterham

• Eendracht burger

(medium geserveerd)

met cheddar en piccalillymayonaise
• Knolselderij venkel burger met gele
tomaat, augurk en dillemayonaise (vegan)
• Bio-friet van Friethoes

5.50
11.50
10.50
4.95

KIDSLUNCH

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

10.50

• Kalfskroketten(2x) met brood en mosterd 9.50
9.50
• Oesterzwamkroketten(2x) met brood
en mosterd

8.50
1.00
1.50
2.00
3.50

8.50

WARM

• Tosti van zuurdesembrood met
+
+
+
+

11.00

- landbrood met boerenkaas
- landbrood met kalfskroket of
oesterzwamkroket
- tomatensoepje

3.75

frambozenjam
• Hangop met granola en vers fruit

6.50
9.00

en zure room

Cafe Restaurant De Eendracht
‘s-Gravelandseweg 62, 1217ET Hilversum

•

Amsterdams zuur en mierikswortelmayonaise
Jonge boerenkaas met Waldorfsalade,
bieslook en mosterdmayonaise
Kalfstartaar met oude Remeker,
zure bom en basilicummayonaise
Runder pastrami met ingemaakte kool,
tuinkers en mosterdmayonaise
Rode biet geroosterd met zure room,
zonnebloempitten en dillemayonaise (vegan)

(vanaf 8:00 uur tot 11:00)

• Croissant met boter en verveine

-

• Makreel koud gerookt met botersla,

• Tosti met ham en/of kaas
• Landbrood met hagelslag, kaas of jam

5.50
1.95

ZOET
•
•
•
•

Appeltaart van Femke (met slagroom) 4.50/5.00
4.50
Cheesecake met gezouten caramel
4.50
Vegan ‘bananabread’ van Willem-Pie
2.75
Gevulde koek

SNACKS

(vanaf 12 uur)

KOUD

SALADES

(als maaltijdsalade + 4.50)

• Classic Caesar met krokante

kippendijen, gepocheerd ei, ansjovis,
croutons en Parmezaan
• Gele biet met little gem, jonge
geitenkaas, kappertjes en limoendressing
• Makreel koud gerookt met aardappel,
roodlof en Amsterdams zuur

WIFI: De Eendracht Gasten
Wachtwoord: deeendracht

11.50
9.50
12.00

7.00
• Boerenkaas van Lindenhoff
7.00
• Ossenworst met piccalilly
STOKBROOD MET
7.50
• Geroosterde groentetapenade
10.50
• Ortiz Sardine met paprikatapenade
• Huisgemaakte paté met Amsterdams Zuur 9.50
WARM
6.50
• Bitterballen met mosterd		
6.50
• Kaastengels met chilisaus		
• Aardappelkroketjes met dragonmayonaise 7.50
• Garnalenkroketjes met knoflookmayonaise 10.50
12.50/21.50
• Bittergarnituur (12 st/24 st)
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MENU - AVOND

vanaf 17:00

3 GANGEN KEUZEMENU 34.50

VOOR
•
•
•
•
•

9.50

en citroen, roodlof en komkommer
8.50
Rode biet geroosterd met zure room,
citroen, zonnebloempitten (vegan)
Komkommer gegrild met groene olijven, 8.50
Hollandse mozzarella en kervel
11.50
Carpaccio met oude Remeker, zure bom
en basilicummayonaise
Huisgemaakte paté met groene peperbes 10.50
11.50
Hollandse garnalen met botersla,
tomaten krokant en pittige cocktailsaus

dagelijks vanaf 8:00 geopend
zaterdag - zondag vanaf 9:00

groene asperges en groene salade.
Met jus de veau, kruidenboter of hollandaise
27.50
- Ribeye 220gr dry aged *
22.50
- Gegrilde Entrecôte
25.50
- Gebakken Tournedos *
20.50
• Lamsnek zachtgegaard met stamppot,
bospeen en kruiden yoghurt
20.50
• Halve zwartpootkip met citroenknoflookboter en groene salade
19.50
• Smokey ribs met Waldorfsalade

• Eendracht burger

(medium geserveerd)

18.50

met cheddar en groene salade

VIS
• Snoekbaars op de huid gebakken met

22.00

Alkmaarse parelgort, courgette en waterkers
25.50
• Tarbot op de graat gebakken met
groene salade, citroenboter en friet *

SOEP
• Tomatensoep met basilicum
• Kreeftenbisque met Hollandse garnalen

6.50
9.00

en zure room

Cafe Restaurant De Eendracht
‘s-Gravelandseweg 62, 1217ET Hilversum

(van Lindenhoff met friet van Friethoes)

• Steak van Simmentaler rund, gegrilde

De gerechten met een (*) hebben een
supplement van 3.50

• Gerookte zalm aangemaakt met dille
@deeendracht.hilversum.nl
facebook.com/deeendrachthilversum

VLEES

Stel je eigen 3 gangen menu samen!

SALADES

kippendijen, gepocheerd ei, ansjovis,
croutons en Parmezaan
• Gele biet met little gem, jonge
geitenkaas, kappertjes en limoendressing
• Makreel koud gerookt met aardappel,
roodlof en Amsterdams zuur

18.50

11.50

NIEUW: EENDRACHT KIDS MENU (tot 12 jaar)

9.50

Alle gerechten in kinderformaat voor de 1/2 prijs!

12.00

TAARTEN EN TOETJES

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

• Jonge bloemkool geroosterd met

vadouvan, amandel en oude boerenkaas
• Spitskool gestoofd met tomatenantiboise,17.50
macadamia en hollandaise
• Knolselderij venkel burger met gele 17.50
tomaat, augurk en dillemayonaise (vegan)

(als maaltijdsalade + 4.50)

• Classic Caesar met krokante

VEGETARISCH

4.95
4.50
4.50

• Stroopwafel met vanille-ijs, getoaste

6.50

•

6.75

•
•
•

LINDENHOFF
Boerderij Lindenhoff is 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!

witte chocolade en appelstroop
Chocolademousse met gezouten caramel
en vanille room
Applecrumble met vanille-ijs en
citroenmascarpone
IJs van IJscuypje:
Chocolade, vanille of frambozensorbet
Hollandse kazen van Lindenhoff:
- Zwaluw gekwetter
- Oude Remeker
- Blauw klaver

6.75
2.00
11.50

AFTER DINNER DRINKS
•
•
•
•

Limoncello di Fiorito (flesje
Ketel One Espresso Martini
Irish/French/Italian Coffee
Croft Reserve Tawny port

erbij?)5.50/26.50

9.50
8.50
8.50
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WIJNEN
WIT

ROOD

4.25/23.00
• Terret
Frankrijk, Cote de Thau,
Caves de Pomerols, les Montalus

• Temperanillo
Spanje, La Mancha,
Castilië, La Estaciones

4.25/23.00

• Chardonnay
Frankrijk, Languedoc,
Domaine de Belle Mare

5.50/29.50

• Castelao - Syrah - tinta roriz
Portugal, Lisboa,
Quinta da Espiga Tinto

5.50/29.50

• Verdejo
Spanje, Rueda,
Bodegas Nidia

6.50/35.00

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

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

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.

• Grüner veltliner
Oostenrijk, Weinviertel,
Weingut Setzer

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
Frankrijk, Loire,
Domaine de Tayaux, Sancerre

42.50

Cafe Restaurant De Eendracht
‘s-Gravelandseweg 62, 1217ET Hilversum

dagelijks vanaf 8:00 geopend
zaterdag - zondag vanaf 9:00

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

59.50
• Chardonnay
Frankrijk, Bourgogne,
Domaine Chavy-Chouet Meursault ‘Les CasseTêtes’
Een grootse prestatie welk genereus is in de mond
met volle witte vruchtentonen, melkzuur
en iets van hazelnoot. Welkom in de Bourgogne!

ROSÉ
• Pinot grigio blush
Italië, Veneto,
I Castelli Romeo & Giuletta

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
Frankrijk, Provence,
Domaine de l’Amarique, Fleur

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.

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

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.

6.50/35.00
• Montepulciano
Italië, Marche,
Velenosi, Montepulciano d’ Abruzzo

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

• Malbec
Argentinië, Mendoza,
Bianchi Famiglia

37.50

• Spätburgunder
Duitsland, Baden,
Weingut St. Remigius

42.50

• Nebbiolo
Italie, Piemonte,
Luigi Einaudi Barolo Ludo

59.50

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

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.

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
Italië, Veneto,
Le Rive, Cuvee Spumante

5.50/29.50

Fijne rijkelijke bubbel met tonen van
tropische fruit. Saluti!

• Chardonnay / Pinot Meunier
Frankrijk, Champagne,
Reims, Veuve Cliquot

70.00

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

VAN ONZE LOKALE LEVERANCIER DE GOUDEN TON

27.50
• Viognier
Frankrijk, Languedoc-Roussillon, Corette

Heerlijk zachte wijn met in de geur hints van
bloesem en honing. In de mond licht romig en droog
in de afdronk.

27.50
• Merlot
Frankrijk, Languedoc-Roussillon, Corette

Zacht en soepel in de aanzet, in de smaak warm en
in de geur ceder en vanille. Perfecte wijn voor
aperitief en ook heerlijk bij een vleesgerecht.

