JANS’ DINER 17.00 tot 21.00 uur

JANS’ VOORGERECHTEN
Carpaccio, truffelmayonaise, Parmezaan, pijnboompit, tomaat,
rucola | 9,75
Tomatensoep, couscous, tomaat, hangop,
dragon | 7,5 (vegetarisch)
Steak tartaar, truffelmayonaise, amsterdams zuur, crostini | 9,75
Watermeloen, vegan feta, vegan mascarpone, kruiden,
bloody mary | 9,75 Suplement gamba’s 3 st | 4,5

JANS’ BIJGERECHTEN
Portie verse frieten | 4
Portie zoete aardappelen, zure room, chili, Sriracha | 5,75
Frietje Nacho, cheddar, crème fraîche, avocado,
crunch van tortilla | 7,5
Portie geroosterde groenten, JANS’ vinaigrette | 6,25
JANS’ salade | 4,95

Tonijn tataki, tartaar, komkommer, avocado, wakame, soja,
wasabi | 13

JANS’ MAALTIJDSALADES
11.00 tot 16.30 uur/17.00 tot 21.00 uur,
inclusief brood en boter

JANS’ DESSERTS
4 Ambachtelijke kazen, vijgenjam, rozijnenbrood, crudite | 14

JANS’ maaltijdsalade, Romaine sla, spinazie,
voorjaarsgroenten, kruiden | 12

Vanille ijs, toffee, chocolade, Oreo, slagroom, fruit,
vanaf 2 personen | 9 p.p.

Supplement crunchy Kip, 4,5

Tropisch fruit, meringue, bloedsinaasappel,
witte chocolade | 8

Supplement Gamba’s, 5,5
Supplement Tonijn, 6,5

JANS’ HOOFDGERECHTEN
met verse friet en huisgemaakte JANS’ mayonaise
Pasta Gamba, coquille, tomaat, seizoensgroente, bisque | 22,5
Spareribs pikant gelakt, krokante ui, geroosterde knoflook,
portie klein | 19 portie middel | 24
JANS’ Burger, ei, bacon, cheddar, tomaat, brioche | 18,5

Risotto van biet, geitenkaas, seizoensgroente, paprika,
amandel schuim | 22,5

Roodfruit, macaron, chocolademousse, vanille ijs | 8

LEKKER ARNHEMS
VERRASSINGSMENU
Wilt u of kunt u niet kiezen? Laat het dan over aan
onze keukenbrigade. Zij zullen iets lekkers voor u
bereiden, geïnspireerd op het seizoen.
3-gangen menu
Per tafel te bestellen.

30,-

Falaffelburger, brioche, avocado, tomaat, Muhammarra | 18,5
USA steak, ossenstaart, gebrande ui, aardappel taartje | 25
JANS’ Vleesplank, spareribs, burger, USA steak, krokante kip,

zoete aardappelen en geroosterde groente
vanaf 2 personen | 29 p.p
Heeft u een allergie?
Geef het even bij ons aan, we houden er graag rekening mee. Het is helaas niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

