JANS’ LUNCH

JANS’ TAART & KOEK

JANS’ FAVORIETEN

vanaf 10.30 uur

11.00 uur tot 16.30 uur

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

Creamy cheesecake | 4,5
Citroen-meringuetaart | 4,5
Brownie | 3

JANS’ BOTERHAMMEN
11.00 uur tot 16.30 uur

Vegan halloumi, couscous-salade, gegrilde perzik,
vegan vanille-mayonaise | 12 (vegan)
Carpaccio, antiboise, Parmezaan, truffel-mayonaise, rucola | 10,5
Tomatensoep, antiboise, zure room,
dragon poeder | 7,5 (vegetarisch)
Aspergesoep, zalmsnippers, bieslook | 8,5 (ook vegetarisch
te bestellen)

Clubsandwich kip, toast, gebakken ei, komkommer,
tomaat, rode ui, little gem, bacon, Gelders Roem kaas,
mosterd-mayonaise | 13

Veggieburger, briochebrood, avocadocrème, paprika, tomaat, ei,
augurk, rode ui, little gem, chili-mayonaise | 18,5 (vegetarisch)

Makreelsalade, kappertjes, cornichons, zwarte olijven,
gepofte paprika, tomaat, rucola, rode ui, aïoli | 9,5

Zalm, groene asperges, gepofte mini paprika, spitskool,
doperwtencrème, kreeftenschuim | 24

Geitenkaas, briochebrood, rucola, walnoot, honing, zongedroogde
tomaat | 11,5 (vegetarisch)

JANS’ burger, briochebrood, ei, bacon, cheddar, tomaat, rode ui,
augurk, little gem, Chili-mayonaise | 18,5

Carpaccio, antiboise, truffel-mayonaise, pijnboompitjes,
Parmezaan, rucola | 10,5
Marokkaanse kip salade, gepofte paprika, rode ui, cornichons,
aïoli, tomaat | 9,5
Kroketten, 2 Beter Leven*** rundvlees kroketten met brood,
mosterd-mayonaise en Amsterdams zuur (volledig biologisch
en lokaal geproduceerd bij Eco fields) | 10
JANS’ uitsmijter, beenham, bacon, Gelders Roem kaas,
bieslook | 11,75 (ook vegetarisch te bestellen)

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

JANS’ BIJGERECHTEN
Portie verse frieten | 4
Portie zoete aardappel frietjes, zure room, chili, sriracha | 5,75
Frietje truffel-mayonaise, Parmezaan | 7
Portie geroosterde groenten | 6,25

JANS’ MAALTIJDSALADES

JANS’ salade | 4,95

11.00 uur tot 16.30 uur / 17.00 uur tot 21.00 uur,
inclusief brood en boter
JANS’ maaltijdsalade, Romaine sla, rucola, seizoensgroenten,
gepofte pompoen, kruiden, JANS’ dressing | 11 (vegetarisch)
Supplement crunchy kip | 5
Supplement geitenkaas | 6,5
Supplement gamba’s | 6

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.

