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

Ei hoort erbij
met huisgemaakte eiersalade | 8,Als een vis in het water
met huisgemaakte tonijnsalade | 8,Kip met gouden eieren
met gerookte kip, gebakken ui, champignons, gebakken ei, salade en Janssensaus | 8,50
Gouwe ouwe
met oude kaas, mini augurkjes, salade en honing-mosterdsaus | 8,75
Spekkie voor het bekkie
met serranoham, salade en truffelmayonaise | 9,Kip zonder kop
met gerookte kip, roomkaas, salade en cashewnoten | 9,Vlees noch vis
met gerijpte geitenkaas, walnoten, salade en honing | 10,Neusje van de zalm
met gerookte zalmfilet, rode ui, salade en cocktailsaus | 10,50
Goed vlees in de kuip
met carpaccio van rund, oude kaas, salade en truffelmayonaise | 10,50
Boter bij de vis
met gerookte zalmfilet, roomkaas, salade en rode ui | 11,Verstand van een garnaal
met gerookte zalmfilet, garnaaltjes, salade en cocktailsaus | 11,50

Sandwiches
Van ambachtelijk focaccia brood

BLT Sandwich
met gegrilde bacon, truffelmayonaise, salade en tomaat | 9,50
Kip Sandwich
met gerookte kip, kaas, honing-mosterdsaus, salade, tomaat en komkommer | 9,50
Vega Sandwich
met gerijpte geitenkaas, walnoten, pesto, salade, tomaat en komkommer | 10,50
Seizoens Sandwich
met lamspastrami, tomatensalsa, jonge belegen kaas,
salade, tomaat en komkommer | 10,50
Club Sandwich
met kaas, ham, spek, gerookte kip, Janssensaus,
salade, tomaat, komkommer en mosterd | 11,Carpaccio Sandwich
met carpaccio, Grana Padano, pittenmix, pestomayonaise,
salade, tomaat en komkommer | 11,Zalm Sandwich
met gerookte zalm, rode ui, cocktailsaus, salade, tomaat en komkommer | 11,50

Lunch
Warme Broodjes
Keuze uit een italiaanse bol, meergranen bol of waldkorn carré

Hawaïo
met ham, kaas en ananas uit de oven | 8,Brabo
met beenham, kruidenboter en honing-mosterdsaus | 8,50
Italiano
met mozzarella, ui, tomaat en pesto uit de oven | 8,50
Cubano
met gerookte kip, kaas, tomaat en pesto uit de oven | 9,Tonino
met tonijn, mozzarella, rode ui en pesto uit de oven | 9,50
Vego
met geitenkaas, tomaat, cashewnoten en pesto uit de oven | 10,Franspanjo
met brie, serranoham, walnoten en honing uit de oven | 10,Mexicano
met gebakken kip, ui, champignons, paprika en tacosaus | 11,Pollo Picanto
met gebakken kip in pittige roomsaus | 11,Azio
met gebakken kip, cashewnoten, pindasaus en kaas uit de oven | 11,Novo
met gebakken kip, ui, champignons, chilisaus en kaas uit de oven | 11,-

Soepen
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Groentensoep
vegetarisch met veel groenten | 5,50 | klein 4,Uiensoep
goed gevuld en gegratineerd met brood en kaas | 6,- | klein 4,50
Tomatensoep
met ballen en een vleugje room | 6,- | klein 4,50
Champignonsoep
gebonden en lekker romig | 6,50 | klein 5,Broodplankje
Met drie smeersels | 6,-

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

Lunch
Tosti’s
Vive la France
met ham, kaas en ketchup | 6,Amai Amai!
met ham, kaas, een gebakken ei en ketchup | 6,75
Aloha
met ham, kaas, ananas en chilisaus | 6,75
Bella Italia
met mozzarella, tomaat, pesto en ketchup | 7,25
Hup Holland
met oude kaas, beenham, rode ui en honing-mosterdsaus | 7,25
Witte Geit
met geitenkaas, honing, appel en honing-mosterdsaus | 7,50

Grote tosti’s van tramezzini

Jut & Jul
voor de twijfelaars onder ons is er de mogelijkheid één klein kopje soep naar keuze en
één tosti naar keuze te combineren. Deze worden dan samen geserveerd | 10,50
Kinder lunchgerechten
Kindertijd
tosti ham en kaas met ketchup | 5,Kinderhand is gauw gevuld
twee witte of bruine boterhammen om zelf te smeren
met roomboter, kaas en de keuze uit Nutella of aardbeienjam | 6,Uitsmijters en Omeletten
Naturel | 8,50
Doe maar alles! | 11,-

Keuze uit een uitsmijter of omelet
met twee ambachtelijke bruine of witte boterhammen

Supplement bij te bestellen
Met ham | 0,50
Met champignons | 0,50
Met kaas | 0,50
Met spek | 0,50

Met ui | 0,50
Met extra ei | 0,75
Hamburgers

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

Janssen Burger
gegrilde runder hamburger met tomaat, komkommer, sla, augurk, mayonaise, curry,
Janssensaus en gefrituurde uienringen | 8,50
Supplement bij te bestellen
Met gesmolten kaas | 0,50
Met gegrilde bacon | 0,50

Met gebakken ei | 0,75

Lunch
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 | 14,75 | klein 12,75

Quatro salade
met tonijnsalade, serranoham, brie, geitenkaas kroketjes
en balsamico | 15,- | klein 13,ega salade
met parelcouscous, feta, cherry tomaatjes, Philadelphia bitterballen
en avocadocreme | 15,75 | klein 13,50
Ceasar salade
met gebakken kipfilet, sesam en Parmezaanse kaas,
afgeblust met ketjap | 15,50 | klein 13,Janssen salade
met gebakken biefstukreepjes, ui, champignons
en oude kaas, afgeblust met ketjap | 15,50 | klein 13,Chicken salade
met gerookte kip, gefrituurde kipkrokantjes, ananas
en chilidressing | 15,50 | klein 13,Carpaccio salade
met dungesneden rundvlees, oude kaas en truffelmayonaise | 15,50 | klein 14,Geitenkaas salade
met lauwwarme geitenkaas, honing, appel, walnoten en spek | 15,50 | klein 13,50
*ook vegetarisch te bestellen

ier kazen salade
met Castello Blue, Limburgse grottenkaas, brie, geitenkaaskroketjes, walnoten
en abrikozenjam| 15,75 | klein 13,50
Seizoens salade
met lamspastrami, ingelegde tulpen knolletjes, Black Angus bitterballen,
en balsamico | 16,50 | klein 14,75
Surf & turf salade
met gebakken kipfilet, gamba’s en prei,
afgeblust met ketjap | 16,50 | klein 14,75
Oceano salade
met garnalen, gerookte zalm, gefrituurde scampi’s
en cocktailsaus | 16,50 | klein 14,75

Lunch
Voor de stevige trek
Biefstuk van de Grill
met peper-roomsaus en de keuze uit friet
of twee ambachtelijke bruine of witte boterhammen | 19,50
Saté Babi
varkenshaas saté met kroepoek, fruituitjes, atjar, salade
en de keuze uit friet of stokbrood | 17,50
Janssen 12 uurtje
met twee ambachtelijke bruine of witte boterhammen,
huisgemaakte eiersalade, één van Dobben kroket,
klein kopje tomatensoep, mosterd en roomboter | 11,Gebakken Kippenlevers
met ui, spek, champignons, knoflook
en de keuze uit friet of twee ambachtelijke bruine of witte boterhammen | 9,50
Niet langer tobben, 2 kroketten van Dobben
met grove mosterd en de keuze uit friet
of twee ambachtelijke bruine of witte boterhammen | 9,50
Gebak
Appelgebak met slagroom | 5,Cheesecake | 5,50
Red velvet cake | 5,50
Lust & leven | 7,Kopje koffie of thee met gebakje naar keuze
Desserts
Dame blanche
coupe met vanille roomijs, warme chocoladesaus en slagroom| 6,50
Wilt u er advocaat bij? Meerprijs | 1,Seizoenssorbet
vraag de bediening naar de sorbet van dit seizoen | 7,Surprisedessert
laat u verrassen! | 7,75
Dessertplank Janssen & Janssen
surprisedessert voor twee personen om gezellig samen te delen | 16,Bakske "Janssen & Janssen"
koffie of thee met drie likeurtjes en diverse zoetigheden | 8,-

