JANS’ LUNCH

JANS’ TAART & KOEK

JANS’ FAVORIETEN

vanaf 10.30 uur

11.00 tot 16.30 uur

Appeltaart | 4
Carrot cake | 4,5
Appel crumble boterkoek | 3
Slagroom | 0,75

Creamy cheese cake | 4,5
Citroen meringue taart | 4,5
Brownie | 3

JANS’ BOTERHAMMEN
11.00 tot 16.30 uur
Clubsandwich, toast, gebakken ei, kip, boerenkaas, spek,
mayonaise | 12,95
Marokkaanse kip, salade, couscous, gepofte paprika, ras el
hanout, curry, mayonaise | 9
Carpaccio, truffelmayonaise, Parmezaan, pijnboompit,
rucola | 10

Eendenlever, brioche, vijg, kappertjes, rozijn, zilver ui | 12
Carpaccio, truffelmayonaise, Parmezaan, pijnboompit, tomaat,
rucola | 10
Tomatensoep, couscous, tomaat, hangop, dragon | 7,5
(vegetarisch)
USA steak, seizoensgroenten, jus van eekhoorntjes brood | 25
Supplement eendenlever | 6
Veggieburger, brioche, avocado, paprika, tomaat, hummus | 18,5
Kabbeljauw, artisjok, beurre blanc, tomaat, zuring, radijs | 24
JANS’ Burger, ei, bacon, cheddar, tomaat, brioche | 18,5

Paprika Hummus, feta, avocado, hazelnoot, tomaat, rucola | 9
Kroketten, 2 Beter Leven kroketten met brood, mosterdmayo en
amsterdams zuur | 9
Makreel op Zuid-Franse wijze, mayonaise, kappertjes, olijf,
tomaat, paprika | 9
JANS’ uitsmijter, beenham, spek, aardappel kaantjes, gegratineerde boerenkaas | 11,75 (ook vegetarisch te bestellen)
Brioche pulled pork, kimchi, crumble van ui en knoflook,
chili mayonaise, bieslook | 11

LEKKER
ARNHEMS
BORRELEN
Zie onze borrelkaart voor onze heerlijke hapjes
en bijpassende drankjes.

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 | 6,25
JANS’ salade | 4,95

JANS’ MAALTIJDSALADES
11.00 tot 16.30 uur/17.00 tot 21.00 uur,
inclusief brood en boter
JANS’ maaltijdsalade, Romaine sla, rucola,
seizoensgroenten, gepofte pompoen, kruiden | 12
Supplement crunchy kip | 4,5
Supplement gemarineerde zalm | 5,5
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.

