TE BESTELLEN TOT 17.00 UUR

BROODJES WIT/BRUIN DESEMBROOD
Carpaccio van gerookte runder rib-eye

11.25

WARME GERECHTEN
Panini tunamelt

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

Tonijn, rode ui en parmezaan

Gerookte zalm

Panini roombrie

11.50

Kappertjes, rode ui en roomkaas

9.75

Gegrilde groentes, hummus, couscous,
krokante tuinboon en vegan basilicum mayonaise

Italiano

10.50

Romige burrata, parmaham, huisgemaakte pesto,
zon gedroogde tomaat, olijven en balsamico glacé.

Tonijnsalade

9.75

Kappertjes, rode ui en mosterdmayonaise

Clubsandwich vis

11.25

Gerookte zalm, Noorse garnalen,
tonijnsalade, sla, tomaat, ei en cocktailsaus

Clubsandwich Concordia

11.25

9.75

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

Hamburger Concordia

17.50

Van het M.R.IJ rund, sla, tomaat, BBQ saus,
gekarameliseerde ui, pancetta en cheddar kaas

Garnalen kroketten

Kroketten

9.75

9.75

Twee (100%) scharrel rundvleeskroketten van
de ‘Heeren van Loosdrecht’op met brood en mosterd

Groentekroket, geitenkaas op brood
geserveerd en een mini soepje

kl 12.50 gr 16.00

SOEPMET BROOD
Venkelroom soep

12.00

7.00

Met Noorse garnaaltjes

kl 13.50 gr 17.00

Diverse soorten van vis en schaaldieren
en frisse cocktailsaus

Salade krokante kip 		

Uitsmijter of omelet

Vegetarisch twaalfuurtje

Couscous, dadels, noten
en ahornsiroop

Salade vissoorten

12.50

Roerbakgroenten, teriyaki, gebakken uitjes
en sesam mayonaise

kl 13.00 gr 16.50

Oosterse roerbakgroenten, teriyaki,
sesam en papadum

Salade geitenkaas 		

Boerenbol ossenhaaspuntjes

Twee garnalen kroketten van de ‘Heeren van
Loosdrecht’op brood geserveerd met cocktailsaus

Gerookte kip, kaas, gebakken spek,
gekookt ei, tomaat en mosterdmayonaise

Salade ossenhaas puntjes

8.75

Brie, pesto, parmaham en tomaat

Vegan gezond

SALADES MET BROOD

8.75

Soep van de Chef 				

7.00

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

kl 12.50 gr 16.00

Gefrituurd eitje, parmezaan, tzatziki en
zwarte knoflook mayonaise

Dit icoon is speciaal voor onze vegetarische gasten.
Eetsmakelijk en geniet

!

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)

DESSERT

Coupe Concordia 		

KOFFIE & THEE
		

8.00

Espresso

8.00

Lungo

Vers fruit, witte perzik ijs, gebrande sabayon en tuiles

Sweet bao bun
Warm broodje, mango en pistache ijs met frisse topping
en gekarameliseerde pinda`s

Een volle, lang gezette koffie

Citroen meringue taartje

Een dubbele espresso

Doppio
8.00

Gemarineerde aardbeien en kwark ijs.

Cappuccino

Dame blanche 				

7.50

Vanille-ijs met warme chocolade saus en slagroom

Dessert plank

9.50 p.p

Kinderijsje					

Villa Dria (wit)

Citroen meringue taartje		

2.50

4.50

Verse munt thee
Verse gember thee

2.75
2.75

Zoete lekkernijen

2.95

Diverse zoete lekkernijen voor bij de koffie of thee

4.00
3.75

Huisgemaakt, knapperig van buiten en zacht van binnen

Slagroom erbij?
+ €0,50

KOFFIE & LIKEUR
Irish coffee

7.50

Een krachtige dubbele espresso met
Jameson whisky, basterdsuiker en ongezoete room.

Van bakkerij ‘Van de Kletersteeg’

Brownie

3.25

Thee (In diverse smaken)

Met gemarineerde aardbeien

Appeltaart

3.25

4.50

Italie, rijp zacht fruit, kersen en blauwe bes

LEKKERS VOOR BIJ DE KOFFIE

3.75

Een heerlijke espresso met veel melkschuim

Citrus, perzik, abrikoos, specerijen en rozenblaadjes

Visciole (rood)

2.60

Lang gezette koffie met warme melk

Latte macchiato

DESSERTWIJNEN

3.50

Dubbele espresso met warm opgeschuimde melk

Cafe latte
3.75

2.40

Espresso met warm opgeschuimde melk

Flat white

Al het lekkere van de dessert kaart (vanaf 2 pers)

2.20

Autentieke Italiaanse koffie, klein en sterk

3.75

Spanish coffee

7.50

Een krachtige dubbele espresso met
Tia Maria en ongezoete room.

French coffee

7.50

Een krachtige dubbele espresso met
Grand Marnier en ongezoete room.

Italian coffee

7.50

Een krachtige dubbele espresso met
Amaretto en ongezoete room.

Concordia’s coffee

7.50

Een krachtige dubbele espresso met
Licor 43 en ongezoete room.

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?

