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

deeendracht-abcoude.nl
facebook.com/deeendracht

0294 287 211
info@deeendracht-abcoude.nl

MENU
DRANKEN

• Smoothie van bosvruchten en vanille			3.50
• Wortel met grapefruit en gember sap			4.00
•	
Agroposta limonade, salie, framboos,
citroen, vlierbloesem of lavendel			2.50
•	
Verse zwarte lemon ijsthee van Whittington 		3.00
•	
Verse groene citroen ijsthee van Whittington		3.00
“
Doordat deze verse ijsthee gemaakt wordt
van echte thee en natuurlijke smaakstoffen,
is er weinig suiker toegevoegd en zorgt
dit voor een frisse smaak.”

ONTBIJT

•	
Croissant met boter en jam			2.75
•	
Potje hangop met granola			3.50
•	Ontbijtje: 				 9.50
	
– Croissantje met boter en jam
– Spiegeleitje met spek
– Hangop met granola
– Koffie naar keuze
“
De eieren, kazen en het vlees komen van
de Lindenhoff. De producten van dit
familiebedrijf uit Baambrugge kenmerken
zich door authentieke smaak. Smaak zoals
het door de natuur bedoeld is.”

EITJE

• Roerei met toast of uitsmijter met landbrood		7.00
		
– Jonge kaas			
+0.50
- Boeren ham			
+1.00
- Krokant spek		
+1.50
- Rosbief			
+2.50
- Tomaat			
+0.50
- Avocado			
+2.50
- Gerookte zalm		
+3.50

SALADES
Café Restaurant De Eendracht
Hoogstraat 37, 1391 BR Abcoude

OVERDAG

10:00–17:00

(Als maaltijdsalade +4.00)

•	
Classic Caesar salade met krokante
kippendijen, knoflookcroutons, Parmezaan
en gemarineerde ansjovis			9.50
•	
Buratta met gedroogde abrikoos, mesclun,
venkel en citroendressing			8.50
•	
Rivierkreeft met gemsla, avocado,
granny smith en gremoulata dressing		
10.50
•	
Landbrood van Menno
met truffelboter of aioli
p.p.		2.00

Glas Tariquet – Cote de Gascogne

4.50

Citrus – passievrucht – fris

SOEP

•	
Tomatensoep met bosui			5.50
• Courgettesoep met komijn en crème fraîche			6.50

WIFI: De Eendracht – WW: deeendracht

LANDBROOD VAN MENNO

SEAFOOD

“
Het landbrood van Menno is gebakken op
de stenen vloer van de oven. Landbrood
bestaat voor 20% uit roggemeel en
bevat geen kunstmatige toevoegingen.
Het brood wordt in de Eendracht
afgebakken en gesneden.”
•	
Carpaccio met rucola, truffelmayonaise
en Parmezaan				8.50
•	
Geroosterde procureur met Oosterse saus
van pinda, gefruit ui, bosui en rode peper		8.50
• Geroosterde groenten met pesto en geitenkaas		7.50
•	
Avocado met geroosterde cherrytomaat
en zacht gekookt ei			8.50
• 2 kalfskroketten van Oma Bobs			8.50
•	
Rivierkreeftsalade met tuinkers, appel
en avocado			
10.50
• Boeren tosti met ham, kaas en/of tomaat			4.75
•	12 uurtje:			
10.50
– Landbroodje met gekookt ei, boerenkaas en tomaat
– Boterham kroket
– Kopje tomatensoep
SIDES
•	
Wortel met grapefruit en gember sap			4.00
•	
Potje hangop met granola			3.50

BURGERS & DOGS

•	
Eendracht burger van Gasconne rund
met kaas (medium geserveerd)			9.50
•	
Black bean burger met Mexicaanse pepers			8.50
• Broodje gegrilde hotdog van de Lindenhoff			6.50
SIDES
•	
Groene salade met komkommer, avocado,
cherrytomaat, paprika, rode ui
en French dressing			3.75
• Friet van Friethoes met mayonaise			4.00
“
Ambachtelijke friet, iedere morgen dagvers
gemaakt van aardappels en geleverd aan
de Eendracht.”

ALCOHOLVRIJE BIERTJES

2.80

Heineken 0.0, Wieckse witte 0.0 en Wieckse Radler 0.0.
Ideaal als de dag nog niet is afgelopen!

KIDS

•	
Witte boterham met:			1.75
	
– Huisgemaakte jam
– Nutella
– Pindakaas
– Hagelslag
– Kaas
•	
Casinotosti met ham en/of kaas en ketchup			3.50
•	
Klein kopje tomatensoep			3.50

•	
Inktvisringen met aioli en citroen			6.50
• Garnalenkroketjes met aioli (6 stuks)			7.75
• Oosterschelde Oesters – Creuses No. 2
		 per stuk				2.50
		 per half dozijn		
12.50

Glas Cuvee Spumante – Famiglia Bonato le Rive 4.50
Rijp fruit – fris

SNACKS
KOUD
•	
Zakje nootjes van The Nuthouse			3.50
- Gerookte amandel
- Pistache
- Pittige mix
• Smokey bataat chips			4.50
• Gedroogd worstje van Brandt en Levie			9.00
• Portie ossenworst met Amsterdams zuur			5.50
• Portie boeren kaas met Amsterdams zuur			5.50
•	
Eendracht’s borrel: ossenworst, boeren kaas,
gedroogde worst en Amsterdams zuur			8.50
•	Charcuterie:				 8.50
	
– Bayonne ham
– Procureur van Baambrugs Big
– Gedroogd worstje van Brandt & Levi
WARM
•	
Garnalenkroketjes met aioli (6 stuks)
		7.75
•	
Bitterballen met mosterd (6 stuks)			5.50
•	
Kaasstengels met chilisaus (7 stuks)			5.50
•	
Kleine Eendracht burger met kaas (80 gr)			6.50
•	Bittergarnituur
	klein (12 stuks)		10.50
groot (24 stuks)		19.00

ZOET

•
•
•
•
•
•

Monkey Bread van rietsuiker, kaneel en pecannoten		3.50
Brownie				3.00
Frambozen cheesecake			4.50
Gevulde koek				2.50
Femke’s appeltaart			3.75
Slagroom				0.50
“
Femke maakt onze appeltaart met een
frisse Elstar, een lekker vleugje kaneel
en heerlijke boerenroomboter voor in de
krokante deegkorst. De taart wordt iedere
morgen afgebakken en serveren we met vers
geslagen room.”

Konklaaf
Voor de kids is er in het Konklaaf een kidshoekje met boekjes,
spelletjes en kleurtjes. Vraag ons gerust voor hulp of uitleg!

Heeft u een allergie? Meld het ons!

