DINER

OPEN
DI - ZO

V.A. 12.00

HOOFD MET SALADE EN FRIET

VOOR

Tip van de chef

Tip van de chef
Tonijn

12.50

Entrecôte (250 gram)

21.50

Fijn gesneden Tartaar geserveerd in een glas met
avocado, zoetzure komkommer en limoenmayonaise.

Frysländer rund van de grill, tarte tatin van tomaat,
knoflook/tijm saus.

Carpaccio van gerookte
ribeye

10.50

Hamburger Concordia

17.50

Oerhammetje

18.50

Met padano kaas, rucola, aïoli en pijnboompitten.

Burrata √

9.50

Romige buffelmozzarella, gepofte honing tomaatjes,
pijnboompitten, basilicum en crostini.

Staartstuk

Hammetje aan het bot, spinazie frittata, groenten
en romige mosterdsaus.

9.75

Dun gesneden, afgelakt met whiskey en honing,
couscous, croutons en vadouvan mayonaise.

SALADES

Gr.

11.50 14.50

Gegrilde kippendij, romeinse sla, parmezaan,
ei, ansjovis en croutons.

Salade ossenhaaspuntjes

12.00 15.00

Roergebakken, champignons, rode ui en
teriyaki saus.

Salade geitenkaas

√

11.00 14.00

Geitenkaas uit de oven, hele amandelen,
gegrilde courgette, couscous en ahornsiroop.

Salade gerookte zalm

Kippendijen Tika

18.50

Gemarineerd in tandoorikruiden en yoghurt,
wokgroenten, noedels en papadum.

Kl.

Caesar Salade Concordia

Burger van het “MRIJ”rund, met een topping van
BBQ saus, sla, tomaat, ui, spek en cheddar kaas.

12.00 15.00

Rode ui, groene asperges, granaatappel,
en dille yoghurtsaus.

Indonesisch gevulde soep met kip, noedels,
bosui, ei, taugé en gebakken uitjes.

Soep van de chef

6.50

Saté van de haas

20.50

Op de huid gebakken, crunchy venkel, bimi,
hummus en harissa.

Tip van de chef
Schelvisfilet
Op de huid gebakken met gamba’s, bulgur, groenten
en frisse citroensaus

Vis van de dag

Vraag onze bediening naar de vis van de dag.

6.50

KIDSMENU INCL. KINDERIJSJE
Met sla, tomaat, pancetta, friet en mayonaise.

Eendenborst

Met kroepoek, satésaus en gebakken uitjes.

21.50

19.50

Gemarineerde zalm, sushirijst, sojaboon,
radijs, komkommer en mango.

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

Kinder burger

17.50

Poké bowl

SOEP

Kippensoep soto ajam

Saté van de haas

9.50

9.50

Dagprijs

Vegetarisch
Pasta al funghi √

16.00

Vegetarische burger √

16.00

Tagliatelle met romige pastasaus van champignons
en knoflook, rucola, parmezaan en pijnboompitten.

Broodje, notenburger met little gem, tomaten
chutney, harissa mayonaise en zoete aardappelfriet.

Met kroepoek, satésaus, friet en mayonaise.

Frikandel, kroket of kipfingers 7.50
Met friet en mayonaise.

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

√

Dit icoon is speciaal voor onze vegetarische gasten.

3-gangen wijnarrangement 11.00 p.p.

Eet smakelijk en geniet!

3-gangen BOB wijnarrangement 6.50 p.p.

3 GANGEN PROEVERIJ MENU

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

DESSERT

KOFFIE & THEE

Sundea’s

7.00

Aardbeien

7.50

Vanille roomijs met warme chocoladesaus
en slagroom.

Met Sabayon, cantuccini en
citroensorbetijs.

Ananas Tiramisu

Dessert in laagjes opgebouwd, mascarpone,
grand marnier en lange vingers.

Cheesecake

Huisgemaakte witte chocolade
cheesecake met yoghurt/frambozenijs.

Kaasplank

Internationale kazen met kletzenbrood en
mangochutney

Kinderijsje

7.00

Espresso

2.25

Lungo

2.25

Doppio

3.50

Cappuccino

2.75

Café latte

2.75

Latte macchiato

3.00

Koffie compleet

2.75

Thee

2.25

Authentieke Italiaanse koffie, klein en sterk.

Een volle lang gezette koffie.

Een dubbele espresso.

Espresso met warme opgeschuimde melk.

7.50

Krachtige espresso met warme melk.

8.50

Een heerlijke espresso met veel melkschuim.

3.75

Diverse zoete lekkernijen bij je koffie.

DESSERTWIJNEN

(diverse smaken)

Visciole (rood)

4.75

In diverse smaken.

Verse munt thee

2.75

Muscat de Rivelles (wit)

4.00

Verse gember thee

2.75

Italië, rijp zacht fruit, kersen en blauwe bes.

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

LEKKERS BIJ DE KOFFIE
Appelgebak

3.00

Heerlijke verse taart van bakkerij van de Kletersteeg.

Brownie

3.00

Cheesecake

3.00

Knapperig aan de buitenkant en zacht van binnen.

Huisgemaakte witte chocolade cheesecake met
pistache crumble.
* Slagroom bij uw appelgebak of brownie? 0.50 extra.

“Concordia 100 jaar”
De geschiedenis van het pand waarin Concordia
gehuisvest is gaat 100 jaar terug. In 1919 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’.

KOFFIE & LIKEUR
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!

