Bezorg & Afhaalkaart
Lunchgerechten

Koude Broodjes
Keuze uit een italiaanse bol, meergranen bol, of waldkorn carré

Ei hoort erbij
met huisgemaakte eiersalade | 7,50
Als een vis in het water
met huisgemaakte tonijnsalade | 7,50
Spekkie voor het bekkie
met serranoham, salade en truffelmayonaise | 8,Kip zonder kop
met gerookte kip, roomkaas, salade en cashewnoten | 8,50
Gouwe ouwe
met oude kaas, mini augurkjes, salade en honing-mosterdsaus | 8,25
Vlees noch vis
met gerijpte geitenkaas, walnoten, salade en honing | 9,25
Neusje van de zalm
met huisgerookte zalmfilet, rode ui, salade en cocktailsaus | 9,75
Goed vlees in de kuip
met carpaccio van rund, oude kaas, salade en truffelmayonaise | 9,75
Boter bij de vis
met huisgerookte zalmfilet, roomkaas, salade en rode ui | 9,75
Verstand van een garnaal
met huisgerookte zalmfilet, garnaaltjes, salade en cocktailsaus | 10,25
Sandwiches

Van ambachtelijk focaccia brood

BLT Sandwich
met gegrilde bacon, truffelmayonaise, salade en tomaat | 9,Kip Sandwich
met gerookte kip, kaas, honing-mosterdsaus, salade, tomaat en komkommer | 9,Ham&kaas Sandwich
met ham, kaas, mini augurkjes, honing-mosterdsaus, salade, tomaat en komkommer | 9,Vega Sandwich
met gerijpte geitenkaas, walnoten, pesto, salade, tomaat en komkommer | 10,Club Sandwich
met kaas, ham, spek, gerookte kip, Janssensaus,
salade, tomaat, komkommer en mosterd | 10,Zalm Sandwich
met huisgerookte zalm, rode ui, cocktailsaus, salade, tomaat en komkommer | 10,25

Helaas zijn niet alle gerechten op onze normale kaart geschikt voor afhaal hierdoor
hebben we een selectie gemaakt van gerechten waarvan we met zekerheid de kwaliteit
kunnen waarborgen indien deze gerechten verpakt worden.
Al onze gerechten kunnen allergenen bevatten, vraag ernaar bij de bediening.
Volgt u een speciaal dieet zoals coeliakie? Informeer naar de mogelijkheden!
Glutenvrij gerecht
Vegetarisch gerecht

Bezorg & Afhaalkaart
Lunchgerechten
Warme Broodjes

Keuze uit een italiaanse bol, meergranen bol of waldkorn carré

Hawaïo
met ham, kaas en ananas uit de oven | 7,50
Italiano
met mozzarella, ui, tomaat en pesto uit de oven | 8,25
Cubano
met gerookte kip, kaas, tomaat en pesto uit de oven | 8,25
Tonino
met tonijn, mozzarella, rode ui en pesto uit de oven | 8,25
Vego
met geitenkaas, tomaat, cashewnoten en pesto uit de oven | 9,25
Franspanjo
met brie, serranoham, walnoten en honing uit de oven | 9,25
Mexicano
met gebakken kip, ui, champignons, paprika en tacosaus | 9,75
Pollo Picanto
met gebakken kip in pittige roomsaus | 9,75
Azio
met gebakken kip, cashewnoten, pindasaus en kaas uit de oven | 9,75
Novo
met gebakken kip, ui, champignons, chilisaus en kaas uit de oven | 9,75
Niet langer tobben, 2 kroketten van Dobben
met mosterd en friet of een broodje naar keuze | 9,Janssen Burger
gegrilde runder hamburger met tomaat, komkommer, sla, augurk, mayonaise, curry en
Janssensaus | 7,50
Janssen burger met gesmolten kaas | 8,Janssen burger met gegrilde bacon | 8,Janssen burger met gesmolten kaas en gegrilde bacon | 8,50

Bezorg & Afhaalkaart
Maaltijdsalades

Onze basissalade bestaat uit gemengde salade,
tomaat, komkommer, croutons, pittenmix en dressing
salades worden geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Boeren salade
met oude kaas, beenham, gebakken ui, spek,
gebakken champignons en knoflook | 13,75 | klein 12,Quatro salade
met tonijnsalade, serranoham, brie, geitenkaaskroketjes
en balsamicodressing | 14,50 | klein 12,50
ega salade
met lauwwarme brie, honing, peer,
walnoten en balsamico | 14,50 | klein 12,50
Ceasar salade
met gebakken kipfilet, sesam en Parmezaanse kaas
afgeblust met ketjap | 14,50 | klein 12,50
Chicken salade
met gerookte kip, gefrituurde kipkrokantjes, ananas
en chilidressing | 14,50 | klein 12,50
Carpaccio salade
met dungesneden rundvlees, oude kaas
en truffelmayonaise | 14,50 | klein 13,Geitenkaas salade
met lauwwarme geitenkaas, honing, appel,
walnoten en spek | 14,75 | klein 12,50
* ook vegetarisch te bestellen
ier kazen salade
met Dana blue, pecorino, brie, geitenkaas kroketjes,
walnoten en rode uiencompote | 14,75 | klein 12,75
Seizoens salade
met huisgegaarde runderrosbief, Black Angus bitterballen
en picalillymayonaise | 14,75 | klein 12,75
Surf & turf salade
met gebakken kipfilet, gamba’s en prei
afgeblust met ketjap | 15,50 | klein 13,75
Oceano salade
met garnalen, huisgerookte zalm, gefrituurde scampi’s
en cocktailsaus | 15,50 | klein 13,75

Bezorg & Afhaalkaart
Dinergerechten

Hoofdgerechten

Janssen’s brie burger
burger van runderbavette op een briochebroodje met brie, rode uiencompote,
gemengde salade en tomaat | 15,50
Janssen’s samurai burger
burger van runderbavette op een briochebroodje met bacon, kaas, samuraisaus,
gemengde salade en tomaat | 15,50
Saté Babi
varkenshaas saté met kroepoek, fruituitjes, atjar, salade
en de keuze uit friet of stokbrood | 16,Spareribs
met gemengde salade, barbecuesaus en knoflooksaus | 17,50
Klapstuk
langzaam gegaarde runderklapstuk met Trappistensaus en een duo van hutspot | 17,50
Procureur
varkensprocureur gegratineerd met een ratjetoe van champignon, ui, prei en oude kaas met
wintergroenten en rösti | 17,50
Varkenshaasmedaillons
varkenshaasmedaillons met pepersaus, wintergroenten en rösti | 17,50
Eendenbout
gekonfijte eendenbout in eigen jus met gebakken zuurkool
en witte chocolade-knolselderijstamppot | 18,50
Rode mul
rode mul filet gegratineerd met pecorino en tomatenantiboise met venkelsaus
en wintergroenten | 18,Dorade
doradefilet met rode bietensaus, fregola, prei en wortel | 18,50
Skrei
skreifilet omwikkeld met spek, mosterdsaus,
witte chocolade-knolselderijstamppot en gebakken zuurkool | 19,50
Wortel
gekonfijte oer-wortelen met rode bietensaus, fregola, prei en wortel | 16,50
Kool
gepofte kool met witte chocolade-knolselderijstamppot en mosterdsaus | 17,50
Bijgerechten
Stokbrood met 3 smeersels | 5,00
Friet met mayonaise | 3,50
Aardappelmaantjes met mayonaise | 3,50
Zoete aardappelfrietjes met truffelmayonaise | 5,50
Gemengde salade | 3,50

Bezorg & Afhaalkaart
Kindergerechten
Poffertjes
met stroop en poedersuiker | 5,Kroket & friet
met mayonaise en appelmoes | 5,Frikandel & friet
met mayonaise en appelmoes | 5,Kipnuggets & friet
6 kipnuggets met mayonaise en appelmoes | 5,Pizza margerita
Kleine pizza met tomatensaus en mozzarella | 6,Desserts
Oreo-banoffee
dessert van banaan, dulce de leche, MonChou en Oreo | 5,50
KitKat
trifle van KitKatmousse en stukjes KitKat | 5,50
MonChou
dessert van MonChou, Bastogne en kersen | 5,50
Snickers
dessert van Snickers met chocolade mousse,
gezouten karamelsaus en gezouten pinda’s | 5,50
Mars
dessert van Mars met marsmousse en karamelsaus | 5,50

Extra’s
Janssen’s nacho’s
nacho’s voor één persoon om thuis nog even in de oven op te warmen.
met chilisaus & guacamole om te dippen | 5,50
Bierpakket of je favoriete biertje bij je maaltijd? Dat kan! Prijs op aanvraag. i.s.m .
Dinerbon? Bedrag zelf te bepalen

