
Het lievelingseten van 
onze burgemeester

Welkom bij JANS’! Het gloednieuwe kloppend hart van Arnhem, pal voor Musis Sacrum aan het 
Velperplein. Wij zijn zes dagen per week geopend vanaf negen uur, behalve op maandag. Je kan dus 
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat binnenlopen voor een kakelvers ontbijtje, lekkere lunch, heerlijk 
diner en gezellige borrel. Bij ons kan je koffieleuten en terrastijgeren, smikkelen en smullen, chillen 
en ZZP’en, stamtafelen en barhangen. Want JANS’ is café, restaurant, foyer en terras in één. Gewoon 
lekker Arnhems voor JANS’ en alleman. Meer weten of meteen reserveren? Check JANS-arnhem.nl

LEKKER ARNHEMS
VOOR JANS’ EN ALLEMAN

Burgemeester Marcouch werd geboren - en groeide tot 
zijn tiende op - in het Noord-Marokkaanse kustplaatsje 
Beni-Boughafer. Hij herinnert zich levendig de zeer verse 
vis die hij vaak at; nog diezelfde nacht door vissers op zee 
gevangen. Elke dinsdag was een feestdag: dan was het markt 
en kochten zijn ouders vaak verse vis en af en toe vlees.   

LEKKER 
ARNHEMS 
SMMMM 
IKKELEN

JANS’ heeft oog voor de mooie dingen in het leven en in de 
stad. Maar ook voor de mooie dingen in het glas en op het 
bord. Bij ons kan je heerlijk eten voor een eerlijke prijs.  
Of je nu komt ontbijten, lunchen, dineren of borrelhappen. 
En je kan ook nog eens van dinsdag en met zondag vers 
gebakken brood voor thuis komen halen in onze bakkerij! 

We koken authentiek en ambachtelijk met de Mediterrane keuken als
inspiratiebron. Met producten uit de streek en van het seizoen. Zoveel
mogelijk biologisch, maar in ieder geval altijd puur en barstensvol
smaak. Zo serveren we Dimitri’s boterhammen van het Vlaamsch
Broodhuys, biologische zuivel van de IJsselhoeve, ambachtelijk vlees
van slager Barry en de beste kaas van Nederland van ’t Zuivelhoekje.

Heerlijk eten voor 
een eerlijke prijs!

JANS’MENU

LEKKER LEESVO
E

R

NEEM 
MEE!

Op andere dagen stonden er 
meestal aardappelen, witte 
bonen en andere seizoens
gebonden producten op het 
menu. Als lekkernij noemt hij  
royale Marokkaanse couscous 
met zeven verschillende groentes 
en vlees of kip, goed gekruid 
bereid in een tajine. 

De traditionele Marokkaanse 
keuken is heel gezond en  
maakt gebruik van veel verse, 
biologische producten van goede 

kwaliteit, vertelt burgemeester 
Marcouch. Hij kan zeer genie
ten van authentieke gerechten, 
waarbij voor hem de smaak, de 
kwaliteit en de versheid van de 
ingrediënten heel belangrijk zijn.  
 
In zijn geboorteplaats stelden 
de mensen er eer in om hun 
eigen producten zelf te ver
bouwen: zij kochten vaak alleen 
vlees en bijvoorbeeld olie op de 
wekelijkse markt. Doperwten, 
tuin bonen, vijgen, peren, sinaas
appels en mandarijnen werden 
zelf verbouwd.  

Doordat voedsel niet vanzelf
sprekend was en vlees bijvoor
beeld echt een delicatesse, heeft 
burgemeester Marcouch van 

kinds af aan geleerd dat eten 
heel waardevol is en dat we er 
op verantwoorde wijze mee om 
moeten springen. Hij juicht daar
om het stimuleren van regionale 

voedselproductie en consumptie 
toe. En wanneer hij uit eten gaat, 
neemt hij ook graag de tijd om te 
genieten van de gerechten en de 
sfeer in een restaurant.



JANS’ONTBIJT
ONTBIJT 

9.00 tot 12.00 uur

Lekker Arnhems ontbijt | 2 toast | boter | jam | honing |  7,95 
chocoladepasta | 6 minuten gekookt scharreleitje

JANS’ ontbijt | koffie of thee | croissant | boter | jam |   10,95 
volkorenbrood | gekookte ham of boerenkaas

JANS’ ontbijt deluxe | koffie of thee | croissant | boter |  12,95
jam | volkorenbrood | gekookte ham of boerenkaas | 
6 minuten gekookt scharreleitje | suikerbrood

Fruitsalade  5,95

Yoghurt van de IJsselhoeve | muesli of granola | 7,95 
vers fruit | geroosterde noten | honing

Supplement                                                                                    9.00 tot 12.00 uur

6 Minuten gekookt scharreleitje  1,25

Roerei | zalm | kruiden  3,25

Avocado | feta | zaden | hazelnoot  3,75

LEKKER ARNHEMS
ONTBIJTJE MET EEN 

SCHARRELEITJE

SALADES
Met brood en boter 11.30 tot 16.30 uur

Gerookte zalm | avocado | feta | hazelnoot | zaden | 13,50 
sushi-azijn (ook vegetarisch te bestellen) 

Kip | spek | 6 minuten gekookt eitje | parmezaan | little gem | 11,50 
crouton | caesarmayonaise    

Geitenkaas | biet | peer | pecannoot | honing | zuurdesem 12,50 
(vegetarisch)
 
Luxe ham- en worstsoorten | mix van sla | manchego | vijg 13,50

TAART & KOEK 
Appelpunt  3,75

Creamy cheese cake punt  4,25

Carrot cake  4,25

Seizoenstaart  4,25

Gevulde koek  2,25

Muffin | vanille  3,00

Muffin | chocolade  3,25

Muffin | appel | kaneel  3,25

Brownie  2,75

Boterkoek | appel-crumble 2,25 

Slagroom  0,75

9.00 tot 16.30 uur
Croissant naturel 1,75

Croissant | boter | jam 2,75

Suikerbrood | boter 1,75 

Wentelteefje | kaneelsuiker 2,25 

Saucijzenbroodje 3,25 

OM SAMEN TE DELEN  
 
 11.30 tot 16.30 uur 

JANS’ afternoon tea | seizoenssoep | zuurdesembrood |   p.p. 19,50 
selectie van hartig beleg | selectie van de lekkerste  
zoetigheden | pot Peeze thee (vanaf 2 personen)

Heb je een allergie? Vertel het ons. 
Wij helpen je graag. Het is helaas niet uitgesloten 

dat onze gerechten allergenen bevatten. 

JANS’ BAKKERIJ



BAKKER DIMITRI VAN 
VLAAMSCH BROODHUYS

LUNCH
DIMITRI’S BOTERHAMMEN 

Wit of  bruin  11.30 tot 16.30 uur

Marokkaanse kipsalade | couscous | gepofte paprika |  7,50 
raz el hanout | curry | mayonaise 

Makreel op Zuid-Franse wijze | mayonaise | kappertjes |  8,75 
olijf | tomaat | paprika   

Gerookte zalm | pittige mierikswortel | rode ui | avocado | radijs  8,75

Avocado | feta | hazelnoot | sushi-azijn | zaden  8,25

Gekookte achterham | little gem | zure augurkjes |  6,00 
violette mosterd  

Carpaccio | kappertjes | parmezaan | zure augurkjes |  7,75 
mayonaise | rucola  

Boerenkaas | roomkaas | mosterd | zure augurkjes 6,00

Geitenkaas | rucola pesto | pecannoot | honing 7,75

HUISGEMAAKTE SOEPEN  
Met brood en boter  11.30 tot 16.30 uur

Gepofte pompoen | wortel | tandoori | gamba | feta   7,00  
(ook vegetarisch te bestellen)

Crème van tomaat | couscous | mascarpone | koriander |  6,00 
munt | olijfolie (vegetarisch)

WARME GERECHTEN  
 11.30 tot 16.30 uur
 
JANS’ klassieke tosti | gekookte achterham | boerenkaas 3,75

JANS’ veggie tosti | geitenkaas | gepofte groenten | rucola 4,50 
(vegetarisch) 

2 Beter Leven kroketten | zuurdesembrood | boter |  8,75 
Amsterdams zuur | mosterd  

Gehaktbal | zuurdesembrood | jus | Amsterdams zuur | mosterd 7,25

Black Angus burger | brioche | augurk | tomaat | 15,00 
jonge sla | JANS’ saus | friet 

Hotdog scharrelvarken | brioche | kimchi | 12,50 
chilimayonaise | krokante ui | friet 

Amerikaanse Black Angus biefstuk | vleesjus | 17,50 
campremy pavé brood of friet  

Dimitri Roels is de zoon van een Belgische vader en een 
Nederlandse moeder. Op de basisschool wist hij al dat hij 
bakker wilde worden. Dimitri: “Ik wilde bakken zoals topkoks 
koken. Dat was het prille begin van Vlaamsch Broodhuys. Sinds 
1996 laten we iedereen echt genieten van ambachtelijk en 
authentiek zuurdesembrood. Met een unieke geur en smaak 
die je herkent uit duizenden.”

LEKKER ARNHEMS  
BORRELHAPPEN

vanaf  11.30 uur 
 
JANS’ brood | aïoli | avocado spread |  6,00
gekarameliseerde boter 

JANS’ vleeswaren | luxe ham en worst |  12,50 
tafelzuur | crostini | mosterd
  
JANS’ kaas | ambachtelijke kazen |  12,50
vijgenjam | rozijnbrood | crudité 
 
Beter Leven bitterballen | 8 stuks 6,00

Gemengd luxe bittergarnituur | 12 stuks 12,50

Krokante kaasstengels | 10 stuks  12,50

Gefrituurde garnalen | 10 stuks  12,50



DINER
VOORGERECHT

Gepofte pompoen | wortel | tandoori | gamba | feta 7,00 
(ook vegetarisch te bestellen) 

Carpaccio | parmezaan | mosterd | zuurdesem 10,00

Gerookte zalm | ingelegde groenten | knolselderij |  12,50
pittige mierikswortel | wasabi crunch 

Ravioli lamsstoof | couscous | amandel | raz el hanout |  13,50 
yoghurt | munt 

Bio ganzenlever | gepofte biet | brioche  14,50

Gamba op Catalaanse wijze | piquillo peper | peterselie |  15,00 
knoflook | aïoli | tomaat 

Kip | spek | 6 minuten gekookt eitje | parmezaan | little gem |  10,00 
rode ui | caesarmayonaise
 
Risotto | geroosterde groenten | tomaat | salsa verde    13,50  
(vegetarisch)

Avocado | gebrande feta | hazelnoot | komkommer |  12,00
sushi-azijn | zaden (vegetarisch)

HOOFDGERECHT
Met verse friet en huisgemaakte JANS’ mayonaise

Tarte tatin van witlof | structuren van ui | aardappel |  17,50
gerookte biet | vadouvan (vegetarisch)

Zeebaars | bagna cauda | tomaat | bruschetta | aubergine   22,50

Kabeljauw | artisjok | radijs | zuring | boterjus   21,00

Lamsbiefstuk | lamsstoof | aubergine | specerijen  23,50

Boerderijeend | samosa | mango | piquillo peper | gevogelte jus 19,50

VLEES VAN SLAGER BARRY  
Met verse friet en huisgemaakte JANS’ mayonaise

Black Angus burger | brioche | JANS’ saus | tomaat |  15,00
augurk | koolsalade | friet

Spareribs | pikant gelakt | krokante knoflook | friet  18,00

Lady steak | vleesjus | bearnaise | friet   20,00

Zuid-Amerikaanse tournedos 200 gram | vleesjus | bearnaise | friet   30,00

Côte de boeuf Zimmertaller rund 500 gram |  55,00
vleesjus | bearnaise | friet (2 personen)

17.00 tot 21.30 uur

SLAGER BARRY VAN 
HESSELING VLEES

Hesseling Vlees is één van de oudste slagerijen van Nederland. 
Al sinds 1786 is het ambachtelijke vlees van dit familiebedrijf 
een begrip in de culinaire wereld. Eigenaar en slager Barry  
kiest net als de vele generaties voor hem altijd voor top-
kwaliteit: “Ons vlees is eerlijk, smaakvol en het komt uit de 
hele wereld. Zo hebben we Noord-Amerikaans Black Angus 
rundvlees, Spaans Iberico varken en Iers lamsvlees.” 

STEAKS & GIN

Elke eerste donderdagavond van de 
maand. lnclusief één gin cocktail  

of alcoholvrije mocktail naar keuze!

25,-

JANS’



LEKKER 
ARNHEMS 
VOOR DE 

VOORSTELLING

THEATERMENU

DESSERT
4 Ambachtelijke kazen | vijgenjam | rozijnbrood | crudité  12,50

Dessert op basis van marktaanbod 8,00

Paté van Tony Chocolonely | popcorn | koffie | crème suisse |  7,00
toffee | steranijs 

Vers gedraaid vanilleijs | slagroom | warme chocolade |  p.p.  9,00 
crumble | toffee | vers fruit (alleen per tafel te bestellen)

Sorbet Thaise curry | exotisch fruit | meringue | basilicum   8,00

Heb je een allergie? Vertel het ons. 
Wij helpen je graag. Het is helaas niet uitgesloten 

 dat onze gerechten allergenen bevatten. 

 
Maandelijks wisselend 

3-gangen menu met keuze  
uit twee gerechten per gang

Uitsluitend te bestellen 
tussen 17.30 en 19.00 uur

25,-

KINDERMENU 
VOOR

 
Carpaccio | parmezaan | olijfolie  7,50

Tomatensoep  4,00

Gefrituurde garnalen | dipsaus 8,00

HOOFD
Hamburger | salade | friet  11,00

Fish & chips  12,50

Gehaktballetjes | tomatensaus | spaghetti  9,00  
(ook vegetarisch te bestellen)

TOETJE
Wentelteefje | toffee | vanilleijs   5,00

Soesjes | slagroom |  
warme Tony’s Chocolonely saus   6,00

JANS’ ijsje | 3 bollen huisgemaakt ijs  5,00

LEKKERS VOOR BIJ  
JE KAAS OF DESSERT?

DESSERTWIJN 

Ambre de Rivesaltes Hors d’Age | Roussillon |  4,75 
Grenache Gris - Macabeu | FRA
 
Real Tesoro | Jerez | Pedro Ximenez | ESP  5,00 

Isard Pineau de Charentes | FRA  6,00

PORT
 
Quinta do Portal Douro Tawny  4,50
 
Port White Cambridge  3,00
 
Port Ruby Cambridge  3,00
 
Port Tawny Cambridge  3,00
 
Port 10 y/o Barros  4,50
 
Port 20 y/o Barros  9,00

SHERRY
 
Bodegas de Muller Dulce Solera 54’  4,00
 
Pastoria PX  6,00



TAPBIEREN
Heineken  2,75 
Mort Subite Witte Lambic  3,75 
Brand Session IPA  3,75 
Brand Lentebock  3,75 
Brand Weizen   3,75  

BIEREN OP FLES
Pilsener
Vedett Exta White  3,75 
Mort Subite Kriek Lambic  4,00 
Mort Subite Witte Lambic  4,00 
Paulaner Weizen  4,25 
Desperados Tequila bier  4,25 

Rijk en donker
Affligem Dubbel  4,00 
Jopen Extra Stout  4,00 
Ciney Bruin  4,00 
Brand Imperator  3,75 

Krachtig en blond
Lagunitas IPA  4,25 
Lagunitas Little Sumpin’  4,25 
Jopen Mooie Nel  4,00 
Affligem Blond  3,75 
Ciney Blond  4,00 
Brand Blond  3,75 
Affligem Tripel  4,00 
Seef Blond  3,75 

Laag en non alcoholisch
Heineken 0%  2,50 
Brand Weizen 0%  3,50 
Amster Radler 0%  2,75 

DRANK
WARME DRANKEN

Koffie 2,20 
Decafé 2,50
Thee  2,20 
Muntthee inclusief honing  3,00 
Gemberthee inclusief honing  3,00 
Cappuccino  2,30 
Espresso  2,20 
Dubbele espresso  3,25 
Latte macchiato  3,00 
Ristretto  2,75 
Dubbele ristretto  3,25 
Ice coffee  3,50 
Irish coffee (Jameson)  5,50 
Italian coffee (Amaretto)  5,50 
Spanish coffee (Tia Maria, Licor 43)  5,50 
French coffee (Grand Manier, Cointreau)  5,50 
Warme chocomel zonder slagroom 3,00
Warme chocomel met slagroom 3,75

SAPPEN EN ZUIVEL
Verse jus d’Orange 3,75
Appelsap Bio 2,95
Appel-vlierbessap Bio  2,95 
Smoothie mango-passievrucht Bio  3,75 
Smoothie red dream Bio  3,75 
Melk van de IJsselhoeve 2,00
Karnemelk van de IJsselhoeve  2,00 
Sojamelk  2,00 
Fristi rood fruit  2,50 
Chocomel  2,50 

FRISDRANKEN
Coca cola  2,50 
Coca cola light 2,50 
Coca cola zero  2,50 
Sprite  2,50 
Fanta cassis  2,50 
Fanta sinas  2,50 
Kinley tonic  2,50 
Kinley bitter lemon  2,50 
Rivella  3,00 
Chaudfontaine bruis  2,50 
Chaudfontaine plat  2,50 

JANS’

Chaudfontaine bruis 0,75  4,00 
Chaudfontaine plat 0,75  4,00 
Fuzetea Sparkling black tea  2,50 
Fuzetea Green tea  2,50 
Crodino  3,50 
Schweppes ginger ale  2,75 



CIDER OP FLES
Apple Bandit  4,50 
Old Mout  8,00 
Stassen  10,00 

PORT
Quinta do Portal Douro Tawny 4,50
Port White Cambridge 3,00 
Port Ruby Cambridge  3,00
Port Tawny Cambridge  3,00 
Port 10 y/o Barros   4,50 
Port 20 y/o Barros  9,00 

GEDISTILLEERD
Martini Bianco   3,00 
Martini Rosso   3,00 
Aperol                       3,00 
Sherry Bodegas de Muller Dulce Solera 54'   4,00 
Sherry Pastoria PX                   6,00 
Zuidam Jonge jenever   3,00 
Zuidam Oude jenever   3,00 
Zuidam Korenwijn   3,50 
Berentzen Apfelkorn   3,00 
Hoppe Vieux                   3,00 
Coebergh Bessen               3,00 
Kuyper Crème de Cassis   3,00 
Jägermeister   3,00 

GIN
Hendricks Gin   5,50 
Gin Mare   7,00 
Arnhems Gin    7,00 

MIXEN
Bacardi Cola 4,50

Malibu Cola 4,50

COCKTAILS 
Fris en aromatisch    

Gin Tonic | Gin | Fever Tree | zeekraal | sinaasappel | 
aardbei

  8,75

Mojito | Witte Rum | limoen | munt | basterdsuiker |  
bruiswater

  7,00 

Aperol Spritz | Aperol | Prosecco | bruiswater |  
sinaasappel

  6,00 

   

Kruidig en bitter    

Negroni cocktail | Vermout | Campari | Gin | 5 kruiden | 
steranijs

  12,50 

Gin Tonic | Gin | Fever Tree | jeneverbes | kaneel |  
rozemarijn

  8,75 

Zoet en verfijnd
Whiskey cocktail | Whiskey | Amarena kers | munt | 
limoen

10,00

Alcoholvrije Mojito mocktail | appel | peer | tijm | limoen 7,00

LIKEUREN
Tequila   4,00 
Absolut Vodka   4,00 
Grappa Levi Serafino   6,00 
Limoncello Poli Limone   4,00 
Bacardi                     3,50 
Malibu   3,50 
Licor 43   3,50 
Isolabella Sambuca   3,50 
Grand Marnier   4,00 
Cointreau   3,50 
Tia Maria   3,50 
Baileys   3,50 
Frangelico   3,50 
Disaronno Originale Amaretto   3,50 
Campari   3,50 

WHISKEY EN COGNAC 
Jameson    3,75 

Talisker 10y   7,00 

Ardbeg 10y   9,00 

Glenkinchie 12y   7,00 

Cragganmore 12y   7,00 

Oban Malt 14y   9,00 

Lagavulin 16y   10,00 

Chateau Montifaud VS   5,00 

Chateau Montifaud VSOP   4,00 

Chateau Montifaud XO   10,00 

Armagnac Cles VSOP   5,00 



Parijse grandeur plus 
Arnhemse gastvrijheid
JANS’ heeft een even stijlvol als sfeervol interieur 
dat is geïnspireerd op de klassieke Parijse grand 
cafés en brasseries. De zwart-witte tegelvloer, 
comfortabele stoelen en banken met velours 
bekleding, stoere koperen bar, warme verlichting, 
knusse hoekjes en grote stamtafel zorgen voor een 

nieuwerwets gezellige huiskamer waar heel Arnhem 
zich thuis voelt. En waar je op ieder moment van 
de dag kunt genieten van Parijse grandeur en 
Arnhemse gastvrijheid. Nieuwsgierig? Kom snel 
kijken en lekker Arnhems smmmmmikkelen van 
JANS’ ontbijt, lunch, diner of borrel.

Kijk eens even naar buiten… 
schijnt het zonnetje al? Dan 
verklaren we het zonnigste 
en gezelligste terras van de 
hele stad voor geopend. Op 
het Velperplein tussen de 
Steenstraat en de binnenstad 
is het kletsen, lachen, zien en 
gezien worden voor of na het 
shoppen, tijdens de vrijmibo  
en natuurlijk in het weekend.  
Dus laat de zomer nu maar  
komen en kom met z’n allen 
lekker Arnhems shinen en
terrastijgeren bij JANS’.

LEKKER 
ARNHEMS 

TERRAS 
TIJGEREN

HET ZONNIGSTE TERRAS VAN DE STAD

What’s in  
a name?
Het Openluchtmuseum,
Papendal, Introdans, Luxor,
Oostpool, het Modekwartier,
Vitesse, de trolleybus, het
Sonsbeekpark en natuurlijk
Musis. Zomaar wat oude
en nieuwe iconen waar we
trots op mogen zijn in onze
mooie stad, die ooit aan de
Sint Jansbeek is ontstaan.
En dus niet aan de Rijn,
zoals veel mensen denken.
Vandaar onze naam JANS’
als ode aan Arnhem en alle
Arnhemmers.

THEATERMENU

 
LEKKER ARNHEMS 

VOOR DE VOORSTELLING

25,-

Bij JANS’ kan je voor je voorstelling in 
Musis of  het Stadstheater genieten van  
een heerlijk 3-gangen theatermenu voor 
maar  25,-. Dit menu wisselt elke maand  
en je kan per gang kiezen uit twee 
gerechten. Vanzelfsprekend alleen 
te bestellen tussen 17.30 en 19.00 
uur. Smakelijke voorstelling!

ALS EERSTE ONZE EVENTS EN ACTIES?
Bij JANS’ is altijd wat te doen. We hebben fijne events en lekkere 
acties voor cultuursnuivers, wijnkenners, muziekfreaks, foodies 
en fashionistas. Zo kan je elke dag genieten van onze JANS’ 
afternoon tea, serveren we elke eerste donderdagavond van 
de maand Steaks & Gin, organiseren we een paar keer per jaar 
een culinaire avond én haken we natuurlijk in op alle feestdagen 
en Arnhemse events. Als eerste op de hoogte?  
Volg ons op de socials of kijk op JANS-arnhem.nl

OOK OVENVERSE  
BROODJES VOOR THUIS
Bij JANS’ zit je ook 
gebakken voor thuis,  
want in onze eigen  
bakkerij kan je tussen  
9.00 en 16.30 uur  
ovenvers gebakken 
croissants, broodjes, 
muffins, koeken en 
verschillende soorten  
taart komen halen.  
Zes dagen per week, van 
dinsdag tot en met zondag!


