JANS’ DINER 17.00 tot 21.00 uur

JANS’ VOORGERECHTEN
Gemarineerde heilbot, paling crème, soja, honing-mosterdijs,
komkommer | 11
Courgette, roomkaas, walnoot, balsamico, karamel | 10
Soep van de dag, wisselende huisgemaakte soep | 7,5
Krokant gebakken zwezerik, pruimen, pastinaak crème,
balsamico | 12

JANS’ THEATERMENU
Keuze uit voor- en hoofgerecht
of hoofdgerecht en dessert

25,-

VOORGERECHT
Carpaccio, truffel, Parmezaan, pijnboompit,
tomaat, rucola | 10
Pompoensoep, hangop, pompoenchutney,
tomaat | 7,5 (vegetarisch)
Zwaardvis, wakame, wasabi, shiitake | 11

HOOFDGERECHT
JANS’ Burger, ei, bacon, cheddar, tomaat, brioche | 18,5
Zalm, aardappelmousseline, zuurkool, boterjus | 22
Open ravioli, paddenstoel, knolselderij, Parmezaan | 18,5

JANS’ HOOFDGERECHTEN
met verse friet en huisgemaakte JANS’ mayonaise
Hertenrug, pompoen crème, rode kool, kastanje paddenstoel,
cranberry jus | 27

DESSERT
Hangop, bloedsinaasappel, crumble, likeur 43 | 8

4 Ambachtelijke kazen, vijgenjam, rozijnenbrood,
crudité | 14
* Bovenstaande gerechten zijn ook los te bestellen

Catch of the day, wisselend visgerecht | 23

Spareribs pikant gelakt, krokante ui, geroosterde knoflook,
portie klein | 19 portie middel | 24
Veggieburger, brioche, avocado, paprika, tomaat, hummus | 18,5
USA steak, seizoensgroenten, jus van eekhoorntjesbrood | 25
JANS’ Vleesplank, spareribs, burger, USA steak, krokante kip,

zoete aardappelen en geroosterde groenten
vanaf 2 personen | 29 p.p.

JANS’ BIJGERECHTEN
Portie verse frieten | 4
Portie zoete aardappelen, zure room, chili, Sriracha | 5,75
Frietje truffelmayonaise, Parmezaan | 7
Portie geroosterde groenten | 6,25
JANS’ salade | 4,95

JANS’ DESSERTS
Citroen cheesecake, stoofpeer, kers, likeur 43 hangop,
witte chocolade ijs | 9
Vanille ijs, toffee, chocolade, Oreo, slagroom, fruit
vanaf 2 personen | 9 p.p.
4 Ambachtelijke kazen, vijgenjam, rozijnenbrood, crudité | 14

JANS’
VERRASSINGSMENU
Wilt u of kunt u niet kiezen?
Laat het dan over aan onze keukenbrigade.
3-gangen menu
Per tafel te bestellen.

30,-

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.

