Welkom bij

menu drinken

Anna Haen is al jaren hét plekje voor
een lekkere koffie of thee met
huisgemaakte taarten. Van 10 tot 17
uur serveren we een lekker ontbijt,
rijkelijk belegde boterhammen,
soepen & salades, stoere tosti’s of
onze fameuze kaasplank. Alle
gerechten zijn geïnspireerd op het
seizoen en wij werken samen met
lokale leveranciers en duurzame
producenten. Zo gaan we
voedselverspilling tegen en helpen we
kleine producenten en onze planeet.
Goed eten en drinken voor een goede
prijs. Dat noemen we: puur, lokaal
genieten.

SAPPEN
Smoothie
Verse jus d’orange
Boerenmelk
Karnemelk
Tomatensap

4,50
3,75
2,25
2,25
2,25

Flesje sap van Eerlijk & Heerlijk
Appel
2,75
Appel-peer
2,75
Appel-vlierbes
2,75
VOOR ONZE KLEINE GASTEN
Drinkyoghurt Anna’s Hoeve
2,50
Glaasje limonade
1,75
Chocolademelk
2,50

WARME DRANKEN
BRANDMEESTERS KOFFIE
Koffie/decafé
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Koffie verkeerd
Latte macchiato
sojamelk/havermelk
extra shot espresso

2,25
2,50
2,25
3,00
2,75
3,00
3,25
0,25
1,00

KOUDE DRANKEN
FRISDRANKEN VAN SARU SODA
Ice tea
3,00
Gember Sereh
3,00
Sinaasappel
3,00
Cranberry-rozenbottel
3,00
Dennen Agave
3,00
De lekkerste geconcentreerde
siropen van Saru Soda worden
lokaal geproduceerd met
biologische en natuurlijke
ingrediënten. Lekker fris voor jong
en oud. Met de bruiswatertap van
KRNWTR maken we van deze
siropen de lekkerste drankjes. De
siropen zijn ook te koop in de
winkel.

BIOLOGISCHE WIJN - DUBERNY
Rood: Merlot – Cabernet
Wit: Viognier – Chardonnay
per fles
24,95
Tawny port Quevedo, per glas 3,50

2,25
7,50
3,00
3,00
0,25
3,50
3,75
2,75
0,50

DE BETUWSE KRENKELAAR
van restfruit uit de Betuwe - 25cl
Appelsprankel
2,85
Kers & bes
2,85
FRISDRANKEN
Fritz Kola/ Kola light
Luscombe citroen
Luscombe framboos
Luscombe mandarijn
Luscombe vlierbloesem
Luscombe ginger beer
Luscombe tonic

2,75
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,75

KRNWTR bruiswater
per glas
½ liter
1 liter

2,00
3,50
5,00

KRNWTR kraanwater - van ‘t huis

WIJN & BIER
HUISWIJN RAFALE
Rood: Syrah of Merlot
Wit: Chardonnay of Sauvignon Blanc
Rosé: Cabernet
per glas
3,95
per fles
21,50

THEE & WARME DRANKEN
Thee (diverse smaken)
Potje thee
Verse muntthee
Verse gemberthee
met citroen of sinaasappel
Chai Latte
Curcumama Golden Milk,
havermelk met geelwortel
Warme chocolademelk
met verse slagroom

BUBBELS
Champagne voor 2: Demi Krier –
Cuvée Elysée, per flesje
7,95
Fles Cava - Duart de Sió - brut 22,50
Krenkelaar appelcider (6,5%) 3,50

Iets te vieren?

Van klein tot groot, van lunch, high
tea, borrel, privé diner,
kookworkshop, bruiloft of teamuitje.
We hebben een fijne plek waar we van
alles voor je kunnen organiseren.
Meer informatie? Stuur een mail naar
info@annahaen.nl en we helpen je
graag verder.

DE LECKERE - UIT DE FLES
Pilsener (5%)
2,75
Lichte Gaard (3,5%)

3,50

Gulden Craen (blond/6 %)

3,50

Rode Toren (herfstbock/6,5%) 3,95
Crom Hout (dubbel/6,5%)

3,95

Razende Swaen (tripel/8%)

4,50

Weizen (witbier/0,5%)

3,75

Kleiburg-Porter Saison (6,5%) 3,75
Wispe Wit - uit Weesp (wit/5%) 3,50
Abcoudje - Session IPA (4%)

4,00

Budels Malt - alcoholvrij bier

2,75

U kunt bij ons pinnen of contant betalen. Met creditcard (Visa & Mastercard) betalen is mogelijk met 1,5% commissie.
Anna Haen – Gein Zuid 23a – 1391 JE – Abcoude – 0294 -288108 – info@annahaen.nl

menu eten
HUISGEMAAKTE TAARTEN

ONTBIJT TOT 12.30 UUR

Lekker voor bij de koffie of als toetje na de
lunch. We vertellen u graag wat we
vandaag in huis hebben.

Yoghurt van de Anna’s Hoeve 4,75
met huisgemaakte granola, appel,
honing & amandelen

Appeltaart
“Blij met glutenvrij” taart
Wisselende seizoenstaart
met slagroom
Grote Koeckebackers koeck
(haver of chocolate chip)

4,50
4,50
4,50
0,50
1,80

Cadeau tip!

Verras iemand met een cadeaubon
van Anna Haen. Een leuk cadeau om
te krijgen én om te geven.
Voor een lunch, high tea of
een mooi streekpakket uit de winkel!
Vraag het personeel voor meer
informatie.

Goedemorgen bananenbrood 3,75
met vers fruit

STOERE BOTERHAMMEN

TOSTI’S

WISSELENDE GERECHTEN

Dubbele boterham (keuze uit zuurdesem
volkoren óf wit geserveerd met groen &
vinaigrette)
Speltbrood
+0,50
Glutenvrij brood
+1,00

Onze tosti’s komen met wit campagne
brood en de lekkerste boerenkazen uit ‘t
Groene Hart.

Huisgemaakte wintersoep
6,50
met verse kruiden, brood & boeren
roomboter

Boerenkaas
5,25
met huisgemaakte tomatenchutney

Wisselende salade v/h seizoen,
met brood & boeren roomboter
kleine salade
8,75
grote salade
14,50

Boeren belegen geitenkaas 6,75
met rode biet-tapenade & rucola
Winterse rookworst
6,95
met zuurkool & mosterd van Adriaan

Ham & boerenkaas
5,75
met huisgemaakte tomatenchutney
Met een extra gebakken eitje +1,00

Dubbeldekker Anna Haen
9,25
Driedubbele boterham met
kipfilet, eiersalade, bacon, tomaat,
mesclun & Hoeksche chips

Doruvael roodflora kaas
6,00
met cranberry chutney en appel

9,25

Onze kazen komen van boeren van de
Groene Hart Coöperatie. Heerlijke
kazen die kleinschalig, duurzaam en
ambachtelijk geproduceerd zijn en die
de tijd hebben gehad om op smaak te
komen. En dat proef je. De kazen zijn
ook te koop in de winkel.
Geniet van de kazen en draag bij aan
een eerlijke prijs voor de boeren,
dieren en natuur.

Vegan Clubsandwich
met kerriehummus, tomaat,
gegrilde aubergine, sla &
groente chips

Verse Vreelandse scharreleieren
2 gebakken eieren
6,50
met spek of kaas
7,00
met spek & kaas
7,50

Kom gezellig op de thee

Onze boerenkazen

VOOR ONZE KLEINE GASTEN
Belegde boterham met:

Onze high tea is altijd een feestje. De
high tea wordt altijd vers voor je
bereid en bestaat uit verschillende
smaken thee, allerlei zoete taartjes,
koekjes, scones en hartige
lekkernijen zoals sandwiches, venkelroggebrood en een kleine quiche. Wel
even vooraf reserveren.

2,50

Jam van Potverdorie!
Pindakaas van de Pindakaaswinkel

Flatbread met 3 dips
9,50
kerriehumus, groene dip en
paddenstoelen crème & groente
Kaasfondue Bergens Blonde brie
(voor 2 personen)
12,50
met gefermenteerde knoflook,
gepekelde citroen, tijm, rozemarijn,
chipotle met brood & bleekselderij
(+10 minuten om dit gerecht te bereiden)

VOOR BIJ DE BORREL
Hollandse kaasplank
9,50
3 kazen uit ‘t Groene Hart,
rogge-krentenbrood & chutney
Proeverij Anna Haen
19,50
(voor 2 personen):
2 boerenkazen met chutney,
spreads van het seizoen,
borrelworst van Olijck, crackers,
Hoeksche chips & nootjes

Mandje brood
Appelperenstroop van Eerlijk & Heerlijk met onkruidboter & Abma’s
kruiden-olijfolie
Boerenkaas uit ‘t Groene Hart
Chocopasta van No Sugar Daddies

4,50

U kunt
bij ons
pinnen
contant betalen. Met creditcard
Keukengerechten zijn
zijn tot
tot 16:30
16.00
uur
te
bestellen.
Heeft
u te
een
dieetwens of allergie? Laat
het ons
danpinnen
weten.of
Keukengerechten
uur
bestellen.
16.00
U kunt
bij ons
of contant betalen. Met creditcard
betalen is helaas niet mogelijk.
Taart, tosti’s en borrelhapjes tot sluitingstijd.
De
keuken
is
tot
16:30
geopend.
U kunt
bij tosti’s
ons pinnen
of contant betalen.
Met creditcard (Visa & Mastercard) betalen
met mogelijk.
1,5% commissie.
Taart,
en borrelhapjes
tot sluitingstijd.
betalenisismogelijk
helaas niet

