LUNCH

TE BESTELLEN TOT 17.00 UUR

OPEN
DI - ZO

V.A. 12.00

BROODJES WIT/BRUIN

WARME GERECHTEN

Carpaccio van gerookte
runder rib-eye

Focaccia Tuna melt

10.50

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

Italiaanse bol ossenhaaspuntjes 10.50

Gerookte zalm

10.50

Kappertjes, rode ui en roomkaas.

Italiano

9.75

Romige Burrata, parmaham, huisgemaakte pesto,
gedroogde tomaat, olijven en balsamico glacé

Vegan gezond

8.75

Met gegrilde groenten, avocado, hummus,
walnoten en vegan basillicum mayonaise.

Clubsandwich vis

10.75

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

10.75

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

Uitsmijter of Omelet

8.75

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

Hamburger Concordia

17.50

Hamburger van het “mrij”rund, met een topping
van bbq saus, sla, tomaat, ui, spek, en cheddar kaas.

Garnalen kroketten

8.75

"Heeren van Loosdrecht"

Kroketten

"Heeren van Loosdrecht"

8.75

Twee (100%) scharrel rundvleeskroketten van het
Gelders rund met brood en mosterd.

SALADES MET BROOD
√

Met chimi churi en roerbak groenten.

Twee garnalen kroketten op brood geserveerd
met cocktailsaus.

Clubsandwich Concordia

Salade Burrata

8.75

Tonijn, oude kaas, rode ui en kappertjes.

Kl.

Gr.

11.00 14.00

Vegetarisch twaalfuurtje

11.25

Groentekroket, geitenkaas op brood geserveerd
en een mini soepje.

Gegrilde groenten, pesto en balsamicoglacé.

Salade Sticky Chicken

11.50 14.50

Kippendij, sesam met roerbak groenten.

Salade Vissoorten

12.00 15.00

Diverse soorten van vis en schaaldieren en
frisse cocktailsaus.

Salade ossenhaaspuntjes

12.00 15.00

Roergebakken, champignons, rode ui en
terriyaki saus.

√

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

SOEP

MET BROOD

Thaise Curry kippensoep

6.50

Kokos, citroengras en rode peper.

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

3.75

Heerlijk verse taart van
bakkerij van de Kletersteeg

Brownie

3.75

Cheesecake

3.75

Aardbeiengebakje

4.00

Knapperig aan de buitenkant en zacht van binnen.
Huisgemaakte Passievrucht cheesecake

Gevuld met lemon curd en aardbeien.

Espresso

2.40
2.40
3.20

Een dubbele espresso.

Cappuccino

6.95

Dubbele espresso met Tia Maria en
ongezoete room.

6.95

Marnier en ongezoete room.

Een volle lang gezette koffie.

Doppio

Spanish coffee

Een dubbele krachtige espresso samen met Grand

Authentieke Italiaanse koffie, klein en sterk.

Lungo

basterdsuiker en ongezoete room.

French coffee

* Slagroom bij uw gebak? 0.50 extra.

KOFFIE & THEE

6.95

Combinatie van espresso met Jameson whisky,

2.80

Italian coffee

6.95

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

Concordia's coffee

6.95

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

Espresso met warm opgeschuimde melk.

Café latte

2.80

HIGH TEA

3.20

Diverse smaken Lipton thee en
meerdere gangen met zoete en
hartige lekkernijen
19.50 p.p.

Krachtige espresso met warme melk.

Latte macchiato
Een heerlijke espresso met veel melkschuim.

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

Thee

2.30

Diverse smaken Lipton thee.

Verse munt thee

2.80

Verse gember thee

2.80

TUSSEN 14.00 & 17.00 UUR

U dient wel vooraf te reserveren.
(minimaal 1 dag van te voren)

WIST U DAT?

FREE WIFI

De geschiedenis van het pand waarin Concordia gehuisvest is gaat 100 jaar terug.

Wachtwoord:

In 1918 werd door de Coöperatieve RK Boerenbond het sociëteitsgebouw Concordia

gratiswifi

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

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?

DINER

Tonijn en Coquille
Tonijntartaar, wakame, wasabi en in panko
gefrituurd eitje.

Carpaccio van gerookte
ribeye

12.50

Bavette (250 gr.)

22.50

10.50

Hamburger Concordia

17.50

Iberico fingers

11.50

Oosterse gemarineerd en gerookt van de grill
met little gem, naanbrood en sesam mayonaise.

Geroosterde bloemkool √

9.50

Proeverij van Vis

11.50

Diverse soorten van vis en schaaldieren met een
frisse cocktail saus.

21.50

Kalfssukade en gamba’s, macadamia,
aardappeltaartje en venkel jus.

Polderhoen suprême

20.50

Kl.

Saté van de haas

Gr.

11.00 14.00

Tip van de chef
Roodbaars
Roodbaars filet, aardappeltaartje, geroosterde
groenten met langoustinesaus

12.00 15.00

Vis van de dag

Kippendij, sesam met roerbak groenten.

Granaatappel, fleurons en sriracha mayonaise.

12.00 15.00

Roergebakken, champignons, rode ui en
terriyaki saus.

Soep van de chef

Poke bowl

Vegetarisch

6.50

Pasta el vegetariano √

KIDSMENU INCL. KINDERIJSJE
Kinder burger

9.50

Saté van de haas

9.50

Met kroepoek, satésaus, friet en mayonaise.

Vraag onze bediening naar de vis van de dag.

6.50

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

Met sla, tomaat, pancetta, kaas, friet en mayonaise.

21.50

21.50

Bowl gevuld met gemarineerde tonijn, sushi rijst,
sojaboon, mango, radijs en zoet/zuur komkommer.

SOEP
Kokos, citroengras en rode peper.

C

Vis

11.50 14.50

Thaise Curry kippensoep

17.50

Kroepoek, satésaus en gebakken uitjes.

Gegrilde groenten, pesto en balsamico-glacé.

Salade ossenhaaspuntjes

Surf en Turf

Cannelonni gevuld met spinazie, geroosterde
groenten en knoflookkruiden saus.

Vado van kruiden, geroosterd, amandel,
geitenkaas crème en pickels.

Salade Gamba’s

Van de grill, taartje van bataat, geroosterde
groenten en Chimi Churrie.

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

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

Salade Sticky Chicken

V.A. 12.00

Tip van de chef

Tip van de chef

Salade Burrata

DI - ZO

HOOFD MET SALADE EN FRIET

VOOR

SALADES

OPEN

Frikandel, kroket of kipfingers 7.50

16.00

Pappardelle, gemarineerde tofu, jack fruit,
smokey tomatensaus en parmezaan.

Gevulde portabello √

16.00

Risotto, parmezaan, groenten en crunchy rucola.

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

Met friet en mayonaise.

√

Dit icoon is speciaal voor onze vegetarische gasten.

3-gangen wijnarrangement 12.00 p.p.

Eet smakelijk en geniet!

3-gangen BOB wijnarrangement 7.50 p.p.

3 GANGEN PROEVERIJ MENU

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

BORREL

OPEN
DI - ZO

V.A. 12.00

BORREL HAPJES

GEDISTILLEERD
Jonge Jenever
Oude Jenever
Corenwijn
Citroenbrandewijn
Bessenjenever
Beerenburg
Vieux
Jagermeister
Advocaat
met slagroom

2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
2.95
3.00
3.50

Bacardi
Vodka
Gin
Malibu
Safari
Pisang Ambon
Passoã

3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95
3.95

Broodplankje

3.75

Met 2 soorten dips.

Borrelplank (2 personen)

15.50

Mix van koude en warme hapjes.

Fingerfood (bordje)

6.50

Kaas

4.50

Kaas, olijven en nootjes

Oude kaas en jong belegenkaas.

Gemengd bittergarnituur

5.95

8 stuks gemengd bittergarnituur.

Gamba’s

6.75

8 in panko gefrituurde gamba vlinders.

Crunchy chicken bites
6 crunchy chicken bites met srirachamayonaise.

Bitterballen

Amaretto
Baileys
Tia Maria
Grand Marnier
Cointreau
Licor 43
Sambuca
Kalúa
Drambuie
Dom Benedictine

6.25

6 bitterballen van de “Heeren van
Loosdrecht” met mosterd.

LIKEUREN
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

6.95

6.35

Waterlanders
4 rivierkreeft kroketjes van de “Heeren van
Loosdrecht” met cocktailsaus.

Kaasstengels
8 stuks kaasstengels gevuld met oude kaas.

Tortilla chips
met cheddar, guacamole en tomatenchutney.

Zoete aardappelfrites

6.75
5.75
3.75

Met sesam mayonaise.

Wist u dat?

FREE WIFI

De geschiedenis van het pand waarin Concordia gehuisvest is gaat bijna 100 jaar terug.

Wachtwoord:

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

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

VOLG ONS

BORREL
WIJN WIT

Lust Sauvignon Blanc,
Zuid-Afrika

3.75 - 18.75

Appelgebak
Brownie

4.00 - 20.00

Cheesecake

Crama Regala Pinot Grigio,
Moldavië

Gevuld met lemon curd en aardbeien.

4.75 - 23.75

Heerlijke geur en smaak van groene appel en zoet rijp fruit, perfect in
balans zoals een goede Grigio moet smaken. (geurig, aromatisch, zacht).

5.75 - 28.75

Een zeeer elegante, zachte en romige wijn. De goudgele Chardonnay
laat u verschillende smaken proeven, zoals tropisch fruit, vanille en
karamel. De afdronk van de Chardonnay blijft lang aanhouden: zo
kunt u optimaal genieten!

4.00 - 20.00

Rijke aroma’s in de neus met rode bessen en
subtiele hints van peer. In de mond rond, vol met een lange afdronk.

5.50 - 27.50

Ultima Rosé is een heerlijke Provence stijl rosé
die niet alleen vreselijk lekker is om te drinken maar die er ook
nog eens geweldig uitziet door de “frozen bottle”. De fles nodigt echt
uit om te drinken. Ultima Rosé is voor ons de ultieme rosé.

WIJN ROOD
Lust Merlot, Spanje

3.75 - 18.75

Aantrekkelijke aroma’s van zwarte bessen in de neus.
In de mond rijp fruit met zachte tannine.

Lust Cabernet Sauvignon,
Spanje

4.00 - 20.00

Kenmerkende aroma’s van zwart fruit met tonen van zwarte peper in
de neus. Zachte, toch krachtige, fruitige smaak met een subtiele
aanwezigheid van hout.

Portillo Malbec, Argentinië

4.75 - 23.75

Portillo Malbec is een warmbloedige, karaktervolle rode wijn van
Bodegas Salentein uit Argentinië. De Malbec heeft verfijnd fruitige
aroma’s van kersen, framboos en aalbessen. De smaak is soepel en vol
met zachte tannines van elegant rood fruit met een pittige afdronk.

Luccarelli Primitivo, Puglia

Aardbeien gebakje

3.75
4.00

*Slagroom bij uw gebak? 0.50 extra.

LEKKER ZOMERS
Huisgemaakte Limoncello

3.75

Scroppino

5.75

Heerlijk zomers aperatief met wodka, prosecco
en citroenijs.

FRIS

WIJN ROSE
Ultima, Frankrijk

3.75

Knapperig aan de buitenkant en zacht van binnen.

Huisgemaakte Passievrucht cheesecake.

Lust Cinsault, Zuid-Afrika

3.75

Heerlijke verse taart van bakkerij van de Kletersteeg.

In de neus peer, abrikoos en tropisch fruit gevolgd door florale tonen.
In de mond frisse zuren, gekenmerkt door wit steenfruit, rond en vol.

Salentein,
Barrel selection Chardonnay

DI - ZO

V.A. 12.00

LEKKERS VOOR bij de koffie

Elegant in de neus, een combinatie van citrus en
florale tonen. Levendig in de mond, zachte frisse zuren.

Lust Chardonnay, Zuid-Afrika

OPEN

5.75 - 28.75

Een robijnrode kleur met violette reflecties. De geur van intense
aroma’s van rijp rood fruit, rode besjes en bosvruchten.
Een heerlijke wijn met een volle body met zachte tannines en een
perfecte balans.

Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite,
Fanta Orange, Fanta Cassis

2.60

Fuze Tea Sparkling Lemon,
Fuze Tea Green

2.70

Rivella, Tonic, Bitter Lemon,
Ginger Ale

2.60

Chaudfontaine blauw/rood

2.60

Chaudfontaine blauw 1L./rood 1L.

6.50

Appelsap, Tomatensap, Fristi,
Chocomel

2.60

Verse Jus d’orange

3.55

Melk, Karnemelk

2.00

Limonade

1.50

DESSERT
Aardbeien

KOFFIE & THEE
7.50

Espresso

7.00

Lungo

Lemon curd en mango sorbetijs.

Dame blanche
Vanille roomijs met warme chocoladesaus en
slagroom

Watermeloen mojito
Huisgemaakte Passievrucht cheesecake met
bosvruchten yoghurtijs.

Kinderijsje

Authentieke Italiaanse koffie, klein en sterk.

8.50
7.50
3.75

Doppio
Een dubbele espresso.

Espresso met warme opgeschuimde melk.

Krachtige espresso met warme melk.

Muscat de Rivelles (wit)

4.00

Thee

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

LEKKERS BIJ DE KOFFIE

2.75

Diverse zoete lekkernijen bij je koffie.

2.30

(diverse smaken)

In diverse smaken.

Verse munt thee

2.80

Verse gember thee

2.80

3.75

KOFFIE & LIKEUR

3.75

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

Heerlijk vers taart van bakkerij van de Kletersteeg.

Knapperig aan de buitenkant en zacht van binnen.

3.75

Huisgemaakte Passievrucht cheesecake.

Aardbeiengebakje

3.20

Een heerlijke espresso met veel melkschuim.

Koffie compleet

Cheesecake

2.80

Café latte

4.75

Brownie

2.80

Cappuccino

Visciole (rood)

Appeltaart

3.20

Latte macchiato

DESSERTWIJNEN
Italië, rijp zacht fruit, kersen en blauwe bes.

2.40

Een volle lang gezette koffie.

Mojito cocktail, en fris meloen sorbetijs.

Cheesecake

2.40

4.00

Gevuld met lemon curd en aardbeien.
* Slagroom bij uw appelgebak of brownie? 0.50 extra.

WIST U DAT?
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’.

6.95

Irish coffee

6.95

Spanish coffee
Dubbele espresso met Tia Maria en
ongezoete room.

6.95

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

6.95

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

6.95

Concordia’s koffie
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!

