Diner
Brood, planken & smeersels

Te bestellen vanaf 2 personen om samen te delen
meerprijs extra persoon | 4,- meerprijs extra brood | 2,50

Broodplank
stokbrood met drie smeersels | 5,-

Broodplank Vlees
stokbrood met drie smeersels, Black Angus bitterballen, rilette van eend, cranberrycompote en
wraprolletjes met carpaccio, truffelmayonaise en salade | 13,50

Broodplank Vis
stokbrood met drie smeersels, gefrituurde scampi’s, gerookte botervis en
wraprolletjes met huisgerookte zalm, roomkaas en salade | 13,50

Broodplank

ega

stokbrood met drie smeersels, geitenkaaskroketjes, manchego, vijgenjam en
wrap met bulgur, gerookte oesterzwammen, bietenhummus en salade | 13,50

Voorgerechten

Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Pompoencarpaccio
carpaccio van pompoen met stukjes brie, cranberrycompote, pecannotencrumble en salade | 9,50

Zalm & Mosterdijs
huisgerookte zalm met mosterdijs, wasabikroepoek en salade | 9,50

Tweend
eend op twee wijzen bereid, rilette van eend met gerookte eendenborst, portpruimen,
crostini met tijm, roze zilveruitjes en salade | 9,50

Appeltje-Geitje
appeltje met geitenkaas en honing uit de oven, vijgenjam, walnoten, pittenmix,
balsamicodressing en salade | 9,50

Rundercarpaccio
van dun gesneden rundvlees met truffelmayonaise, oude kaas, pittenmix en rucola | 10,50

Gamba’s
in romige knoflooksaus met een vleugje chilisaus | 10,50

Proeverij Janssen
laat u verrassen door een creatie van de keuken van diverse voorgerechten
voor twee personen om gezellig samen te delen | 19,50

Soepen

Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Tomatensoep | oer-Hollandse soep met ballen en een vleugje room | 5,50 | klein 4,Uiensoep | op zijn Frans, gegratineerd met brood en kaas | 5,50 | klein 4,Champignonsoep
Pompoensoep

| lekker romig en gevuld met veel champignons | 5,50 | klein 4,| met geitenkaas | 6,50 | klein 5,-

Bisque | romige soep van langoustines met stukjes gamba | 7,50 | klein 6,Soeperij | proeverij van drie kleine soepjes naar keuze | 7,50
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

Diner
Hoofdgerechten

egetarisch

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet, aardappelmaantjes

of aardappelkroketjes naar keuze

Venkel
gepofte venkel met pompoensaus, bulgur, gerookte oesterzwam en geroosterde biet | 16,50
Pompoen
pompoen gegratineerd met manchego en peer,
bospaddenstoelenrisotto en saus van zwarte knoflook | 17,50

Hoofdgerechten Vis
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet, aardappelmaantjes of

aardappelkroketjes naar keuze

Botermakreel
botermakreel met een saus van zwarte knoflook, zoete aardappel gratin en seizoensgroenten | 17,50
Zalmfilet
zalmfilet gegratineerd met geitenkaas, pompoensaus, bulgur, gerookte oesterzwam en
geroosterde biet | 18,50
Poon
rode poonfilet met kreeftensaus, pastinaakcrème en seizoensgroenten | 19,50

Hoofdgerechten Vlees

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet, aardappelmaantjes of
aardappelkroketjes naar keuze

Janssen’s Spicy Burger
burger van 200 gram runderbavette op een briochebroodje met baconjam, mangosambal,
gemengde salade en tomaat | 15,50
Saté Babi
gegrilde saté van varkenshaas aan een spies met satésaus,
gefruite uitjes, kroepoek, salade en atjar | 16,Parelhoen
parelhoenbout met pompoensaus, paddenstoelenrisotto en een gestoofd peertje | 18,Mixed Grill
gegrilde kipfilet, biefstuk, varkenshaas en een stukje sparerib met een bakje salade
en keuze uit barbecue en knoflooksaus of een warme peper-roomsaus | 18,50
Kogelbiefstuk
van de grill met peper-roomsaus en seizoensgroenten | 18,50
Wild Zwijn
wild zwijnfilet met paddenstoelensaus, pastinaakcrème, cranberrycompote
en seizoensgroenten | 19,50
Duo van Vlees
ossenhaas & varkenshaas, saus van spek, ui en champignons, zoete aardappel gratin en
seizoensgroenten | 20,50

Laat u verrassen!

Surprise Menu

Het surprise menu wordt geserveerd met friet,
aardappelmaantjes of aardappelkroketjes

een wisselend keuzemenu van 2 of 3 gangen
waarbij u kunt kiezen uit vis, vlees of gemengd
2-gangen | 25,- * keuze uit voor- en hoofdgerecht of hoofd- en nagerecht
3-gangen | 31,50 * voor-, hoofd en nagerecht

Diner
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, Old Amsterdam bitterballen
en balsamicodressing | 14,50 | klein 12,50

ega salade
met bulgur, gerookte oesterzwammen, manchego, geitenkaas kroketjes
en bietenhummus | 14,50 | klein 12,50

Ceasar salade

met gebakken kipfilet, sesam en Parmezaanse kaas
afgeblust met ketjap | 14,50 | klein 12,50

Janssen salade
met gebakken biefstukreepjes, ui, champignons en oude 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 manchego, roquefort, brie, geitenkaas kroketjes, walnoten
en vijgenjam | 14,75 | klein 12,75

Seizoens salade
met gerookte eendenborst, manchego, Black Angus bitterballen
en vijgenjam | 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

