LUNCH

OPEN

TE BESTELLEN TOT 17.00 UUR

DI - ZO

V.A. 12.00

BROODJES WIT/BRUIN

WARME GERECHTEN

Carpaccio van gerookte
runder rib-eye

Focaccia Tuna melt

9.50

Geserveerd op brood met grana padano kaas,
rucola, aioli en rode ui.

Gerookte zalm

9.50

Kappertjes, rode ui en roomkaas.

Tonijnsalade

7.50

Huisgemaakte tonijnsalade, sla, rode ui en
kappertjes.

Warme brie

8.50

Uit de oven op een rustiek broodje met appelstroop,
rucola en walnoten.

Sandwich vis
Clubsandwich Concordia

Gegrild focaccia broodje met tonijn, oude kaas
en rode ui.

Warm vlees

10.50
10.50

Met gerookte kip, kaas, uitgebakken spek,
gekookt ei, tomaat en mosterdmayonaise.

Uitsmijter of Omelet

Salade Kip piri-piri

10.50

Salade gevuld met pulled chicken, garnalen,
mango en gepofte quinoa ringen.

Vis salade

12.50

Frisse salade met diverse soorten vis, kappertjes
en cocktailsaus.

Geitenkaas

√

Saté van de haas

10.50

Dit icoon is speciaal voor onze vegetarische gasten.
Eet smakelijk en geniet!

17.50

Kroepoek, satésaus en gebakken uitjes

8.50

"Heeren van Loosdrecht"
Vier rivierkreeft kroketjes op brood met
romige cocktailsaus.

Kroketten

"Heeren van Loosdrecht"

8.50

Twee (100%) rundvleeskroketten van
de “Heeren van Loosdrecht” met brood en mosterd.

10.50

Groentekroket en geitenkaas op brood geserveerd
en een mini soepje.

SOEP

MET BROOD

Kerriesoep

6.50

Licht pittige soep met kokos en Hollandse garnalen.

Geitenkaas uit de oven met walnoten,
rode biet en ahornsiroop.

√

8.50

De uitsmijter of omelet wordt geserveerd met
ruim garnituur en keuze uit wit of bruin brood.

Vegetarisch twaalfuurtje

SALADES MET BROOD

9.00

Op een rustiek broodje met champignons, ui
en pindasaus.

Waterlanders

Brood met gerookte zalm, Hollandse garnalen,
tonijnsalade, sla, ei, ui en cocktailsaus.

8.50

Soep van de chef

6.50

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

Heeft u een allergie, volgt u een dieet of heeft u andere
wensen laat het ons weten.
Ook voor u zijn er mogelijkheden.

LUNCH PROEVERIJ

Wij serveren u allerlei lekkere lunchgerechten van onze kaart voor 13.50 p.p.
(vanaf 2 personen te bestellen)

LEKKERS Voor bij de koffie?

KOFFIE & LIKEUR

Appelgebak

Irish coffee

3.00

Heerlijke appeltaart van bakkerij van de Kletersteeg.

Brownie

6.50

Combinatie van espresso met Jameson whisky,

3.00

basterdsuiker en ongezoete room.

Knapperig aan de buitenkant en zacht binnenin.

Cheesecake

3.00

Huisgemaakte yoghurt/bloedsinaasappel
cheesecake met stracciatella ijs.

Espresso

French coffee
2.25
2.25

Een volle lang gezette koffie.

Doppio

Marnier en ongezoete room.

Italian coffee

6.50

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

3.50

Een dubbele espresso.

Cappuccino

6.50

Een dubbele krachtige espresso samen met Grand

Authentieke Italiaanse koffie, klein en sterk.

Lungo

6.50

Dubbele espresso met Tia Maria en
ongezoete room.

* Slagroom bij uw gebak? 0.50 extra.

KOFFIE & THEE

Spanish coffee

2.75

Concordia's coffee

6.50

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

Espresso met warm een opgeschuimde melk.

Café latte

2.75

Krachtige espresso met warme melk.

Latte macchiato

3.00

Een heerlijke espresso met veel melkschuim.

Onze tip "zoete lekkernijen" 2.75
Diverse heerlijke zoete lekkernijen bij de koffie of thee.

Thee

2.25

Diverse smaken Lipton thee.

HIGH TEA

TUSSEN 14.00 & 17.00 UUR

Diverse smaken Lipton thee en
meerdere gangen met zoete en
hartige lekkernijen
19.50 p.p.
U dient wel vooraf te reserveren.
(minimaal 1 dag van te voren)

Verse munt thee

2.75

Verse gember thee

2.75

WIST U DAT?

De geschiedenis van het pand waarin Concordia gehuisvest is 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

FREE WIFI
Wachtwoord:

gratiswifi

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

VOLG ONS

november 2013 werd het pand, genaamd ’t Hoogh Landt, overgenomen door Smink
Vastgoed BV en sindsdien is de locatie actief onder de naam ‘Concordia’.

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?

