DINER

DI - ZO

V.A. 12.00

VLEES MET SALADE EN FRIET

VOOR

Tip van de chef

Tip van de chef

Iberico

9.50

Tonijn

11.50

Buikspek van het Ibericovarken met little gem,
gebakken uitjes en sesammayonaise.
Gemarineerde tonijn, licht geroosterd met sesam
met avocado en wasabimayonaise.

Carpaccio van gerookte
runder ribeye

10.50

Vis proeverij

Gerookte zalm, gerookte meerval en Noorse
garnalen met focaccia broodje en limoenmayonaise.

Kl

Geitenkaas salade √

19.50

Kalfsentrecote

21.50

Sous-vide gegaarde butcher steak met crème
van bospeen geserveerd met peper- knoflooksaus.

Gebakken kalfsentrecote met roseval aardappel,
groenten en jus van rozemarijn en tijm.

Concordia's "MRIJ" burger

17.50

Ribroast

18.50

Burger met bbq saus, sla, tomaat, spek en cheddar kaas.

Gr

10.50 - 13.50

Geitenkaas uit de oven met walnoten,
gepofte paprika en ahornsiroop.

Gegrilde varkens ribroast met seizoensgroenten,
frisse tomaten chutney en sjalottensaus

Saté van de haas

Met kroepoek, satésaus en gebakken uitjes.

10.50 - 13.50

VIS MET SALADE EN FRIET

12.50 - 15.50

Tip van de chef
"Oosterse" Zalm en gamba

Licht pittige kipdij met rode ui, avocado,
croutons en limoenmayonaise.

Vis salade
Frisse salade met diverse soorten vis
en cocktailsaus.

Salade kalfslende

18.50

Gegrilde kipdij met pappardelle pasta,
gemengde groenten en kruiden roomsaus.

11.50

SALADES

Butcher steak

Kipdij

Met padano kaas, rucola, aioli, pijnboompitten
en rode ui.

Kip salade

OPEN

17.50

19.50

Zalmfilet met in panko gefrituurde gamba’s,
groenten en teriyaki saus.

12.50 - 15.50

Zachtgegaarde kalfslende met rode ui,
zongedroogde tomaat en tonijnmayonaise.

Vis van de dag

Vraag onze bediening naar de vis van de dag.

VEGA MET SALADE

SOEP
Paprika roomsoep √

6.50

Portabello √

Soep van de chef

6.00

Pasta Genovese √

Op smaak gebracht met gerookte knoflook en
geserveerd met mascarpone.

Wisselende soep, vraag onze bediening naar
de soep van de chef.

KIDSMENU INCL. KINDERIJSJE
Concordia's burger

9.50

Met sla, tomaat, spek, friet en mayonaise.

Saté van de haas

dagprijs

16.50

Portabella in bladerdeeg, gevuld met risotto en
mozzarella.

15.50

Pappardelle pasta met pesto, groenten, rucola en
Parmezaansekaas.

3-gangen wijnarrangement 11.00 p.p.
3-gangen BOB wijnarrangement 6.50 p.p.

Soms kost het iets meer tijd om gerechten perfect te

9.50

bereiden. Heeft u niet veel tijd, geef het door!

Met kroepoek, satésaus, friet en mayonaise.

Frikandel of kroket

7.50

Met friet en mayonaise.

3 GANGEN PROEVERIJ MENU

Heeft u een allergie, dieet of eet u vegetarisch? Laat het ons
weten, ook voor u zijn er vele mogelijkheden.

Wij serveren u allerlei lekkere dinergerechten van onze kaart voor 32.50 p.p.

DESSERT
Aarbeien

Hollandse aardbeien met lemoncurd, citroencrumble
en geslagen room.

Cheesecake

Huisgemaakte perzik cheesecake met
pistache crumble en witte chocolade roomijs.

Sorbetijs

3 wisselende soorten sorbetijs met eiwitschuimpjes
en slagroom.

Sundaes

Vanille ijs met slagroom en chocoladesaus.

Kinderijsje

KOFFIE & THEE
7.00
7.00
6.50

Italië, rijp zacht fruit, kersen en blauwe bes.

Muscat de Rivelles (wit)

6.50
3.50

4.75
4.00

3.00
3.00

Cheesecake

3.00

Koffie compleet

2.75

Huisgemaakte cheesecake met een vleugje perzik.

Diverse zoete lekkernijen bij je koffie.

Doppio

3.50

Cappuccino

2.75

Café latte

2.75

Een volle lang gezette koffie.

Een dubbele espresso.

Latte macchiato

3.00

Thee

2.25

Verse munt thee

2.75

Verse gember thee

2.75

In diverse smaken Lipton thee.

KOFFIE & LIKEUR

Heerlijke verse taart van bakkerij van de Kletersteeg.

Knapperig aan de buitenkant en zacht binnenin.

2.25

Een heerlijke espresso met veel melkschuim.

LEKKERS BIJ DE KOFFIE
Brownie

Lungo

Authentieke Italiaanse koffie, klein en sterk.

Krachtige espresso met warme melk.

Frankrijk, fris zoet , exotisch fruit, perzik en limoen.

Appelgebak

2.25

Espresso met warme opgeschuimde melk.

DESSERTWIJNEN
Visciole (rood)

Espresso

* Slagroom bij uw appelgebak of brownie? 0.50 extra.

WIST U DAT?
De geschiedenis van het pand waarin Concordia
gehuisvest gaat 100 jaar terug. In 1918 werd
door de Coöperatieve RK Boerenbond het
sociëteitsgebouw Concordia gesticht. De exploitatie
werd te duur en in 1925 kocht het kerkbestuur het
gebouw en bestemde dit tot parochiecentrum. Het werd
gebruikt door diverse verenigingen uit het dorp en in de
jaren 1955-1957 ook tijdelijk als kerkruimte. De laatste
35 jaar doet het pand, middelpunt van het dorp
Hoogland, dienst als horeca gelegenheid. Op 1
november 2013 werd het pand, genaamd 't Hoogh
Landt, overgenomen door Smink Vastgoed BV en
sindsdien is de locatie actief onder de naam 'Concordia'.

Irish coffee

6.50

Spanish coffee

6.50

French coffee

6.50

Italian coffee

6.50

Concordia's koffie

6.50

Combinatie van espresso met Jameson whisky,
basterdsuiker en ongezoete room.

Dubbele espresso met Tia Maria en
ongezoete room.

Een dubbele krachtige espresso samen met Grand
Marnier en ongezoete room.

Een warme volle smaak van espresso, Amaretto
en ongezoete room.

Een unieke koffie met dubbele espresso, licor 43
en ongezoete room.

FREE WIFI
Wachtwoord:

VOLG ONS

gratiswifi

FEESTEN, VERGADEREN, DINEREN OF LUNCHEN?
Wij hebben hiervoor diverse unieke mogelijkheden. Concordia beschikt over
een viertal sfeervolle zalen, waar wij aan maximaal 350 personen plaats
kunnen bieden. Wist u dat Concordia ook een perfecte trouwlocatie is?

