
LANDBROOD (van bakker Menno)
Gerookte zalmsalade met zure room,  12.50
dille, komkommer en dragonmayonaise
Jonge boerenkaas met Waldorfsalade, 9.50
bieslook en mosterdmayonaise 
Carpaccio met oude Remeker, rucola,   11.50
Amsterdams zuur en basilicummayonaise 
Kalfsrollade met zuurkoolsalade, grove 11.50
mosterd, crème fraîche en gebakken uitjes 
Bietensalade met gepofte paprika, munt, 9.50
vegan feta en mierikswortelmayonaise (vegan)
12 uurtje:        12.50

 - landbrood met boerenkaas
 - landbrood met kalfs- of oesterzwamkroket 
 - tomatensoepje 
                  

WARM
Kalfskroketten (2 stuks) 10.50
met brood en mosterd
Oesterzwamkroketten (2 stuks)     10.50
met brood en mosterd
Broodje Bal     11.00
met mosterdmayonaise en zure bom
Tosti van zuurdesembrood        6.50
met boerenkaas en/of achterham
Eendracht burger (medium geserveerd)    11.50
met cheddar en piccalillymayonaise
Knolselderij-venkelburger met sla, 11.50
tomaat, zure bom en een remoulade van 
mierikswortel, kappertjes en dille (vegan)
Bio-friet  4.50

KIDSLUNCH
Tosti met ham en/of kaas 3.50
Landbrood met hagelslag, kaas of jam 2.00

SNACKS (vanaf 12uur)
Eendracht borrelplank met boerenkaas, 16.00
nootjes, droge worst, leverworst, aardappel-
kroketjes, tapenade, zuur en stokbrood 
Vega borrelplank met quiche, 14.00
boerenkaas, nootjes, aardappelkroketjes, 
tapenade, zuur en stokbrood
Ortiz Sardine met tapenade en stokbrood 10.50
Paté en croûte met Amsterdams Zuur 11.50
en stokbrood
Bitterballen met mosterd 7.50
Kaastengels met chilisaus 6.50
Aardappelkroketjes  8.50
met dragonmayonaise (vegan)
Garnalenkroketjes met knoflookmayonaise 11.50
Bittergarnituur (12 st/24 st) 14.00/24.50

DRANKEN
Orange Booster: gember, munt, limoen 4.50
en jus d’orange 
Smoothie van bosvruchten en vanille 3.95  
Jus d’orange 3.50 
Huisgemaakte Ice-Tea Green/Lemon 3.50
Big Tom spicy bio-tomatensap 4.25
Agroposta bio-lemonade 3.50
Fentiman’s Rose Lemonade 4.50
Fever Tree Indian Tonic 4.50
Fever Tree Ginger Ale/Beer 4.50

ZOET
Appeltaart (met slagroom) 4.95/5.55
Cheesecake met gezouten caramel 4.50
Vegan ‘bananabread’ van Willem-Pie 4.50
Gevulde koek 3.00

ONTBIJT (vanaf 8:00 tot 11:00) 
Croissant met boter en bramen-kaneel jam   3.75
Hangop met granola en seizoensfruit  7.95
Eendracht ontbijt: 11.75
 - croissant met bramen-kaneel jam 
 - gepocheerd ei met spek en hollandaise
 - hangop met granola en vers fruit
 - koffie naar keuze

EITJE (op landbrood van bakker Menno)
Uitsmijter naturel  9.00
Toppings naar keuze (2x) +4.00 
 - jonge kaas van Lindenhoff 
 - boerenham van Lindenhoff 
 - krokant spek van Lindenhoff 
 - gerookte zalm 
 - tomaat 
Oeuf Benedict gepocheerd ei met    12.50
getoaste brioche, achterham en hollandaise

SOEP
Tomatensoep met basilicum (vegan) 7.00
Hollandse uiensoep geserveerd met  9.00
een met boerenkaas gegratineerde crostini

SALADES (als maaltijdsalade + 4.50)
Classic Caesar met krokante 12.50
kippendijen, gepocheerd ei, ansjovis,
croutons en Parmezaan
Rodekoolsalade met appel, geitenkaas,  10.50
zonnebloempitten, little gem en munt (vegan)
Zalm gerookt met jonge spinazie,   11.00
ingemaakte venkel en een dressing van  
yoghurt-mierikswortel en citroen 

Heeft u een allergie? Meld het ons! 

OVERDAGVAN 08:00 - 16:00

WIFI: De Eendracht Gasten
www.deeendracht-weesp.nl

Dagelijks vanaf 8:00 geopend
Zaterdag - zondag vanaf 9:00

Scan the QR code for our 
English and German menu


