
JANS’ BIJGERECHTEN 

Portie verse frieten  |  4

Portie zoete aardappel frietjes, zure room, chili, sriracha  |  5,75

Frietje truffel-mayonaise, Parmezaan  |  7

Portie gepofte en gegrilde groenten  |  6,75

JANS’ salade  |  4,95

JANS’ HOOFDGERECHTEN

met verse friet en huisgemaakte JANS’ mayonaise 

U.S.A. steak, polenta, gebakken bloemkool, crème van 
bloemkool, beurre noisette, hazelnoot, gekarameliseerde ui, 
peterseliewortel, vadouvan  |  27 (ook vegetarisch te bestellen)
 

Risotto, rode biet, geroosterde knolselderij, rode ui, schuim van 

Parmezaan, witte  balsamico, truffel  |  20 (vegetarisch)

 
Veggieburger, briochebrood, burrata crème, tomaat, 
geroosterde aubergine, baba ganoush  |  18,5 (vegetarisch)
 

Zalmforel van Kwekerij ’t Smallert Emst, geroosterde pompoen, 

crème van pompoen, couscous, venkel, krokante rijst, saus van 

kokos en gele curry  |  24 (ook vegetarisch te bestellen)

Flammkuchen, gekarameliseerde ui, witlof, crème van gerookte 

knolselderij, rucola, beurre noisette  |  20 (vegetarisch)
Supplement Serranoham  |  3

Biologische sukade van Farm Fields Wekerom, gebakken 

bloemkool, crème van bloemkool, beurre noisette, hazelnoot, 

gekarameliseerde ui, peterseliewortel  |  24 

JANS’ burger, briochebrood, ei, bacon, cheddar, tomaat, rode ui, 

augurk, jonge sla, JANS’ saus  |  18,5

JANS’ DESSERTS

Panna Cotta, witte chocolade, citrusfruit, kaneel,  
yoghurt crumble, cava  |  9
 
Crème brûlee, tonkaboon, madeleine, koffie-ijs  |  8

Vers gedraaid vanille ijs met verschillende toppings  |  9 per 
persoon (vanaf 2 personen)

4 Ambachtelijke kazen van ’t Zuivelhoekje, vijgenjam, 
kletzenbrood, crudité  |  14

JANS’ VOORGERECHTEN

Feta, tomaat, macademia, aioli, basilicum crème, licht pikante 
tabasco  |  12 (vegetarisch)
 
Sashimi van forel van Kwekerij ’t Smallert Emst, wasabi, venkel, 
meloen, selderij  |  13
 
Carpaccio, truffel-mayonaise, pittenmix, Parmezaan,  
rucola  |  13
 
Ravioli, pompoen, structuren van bloemkool, crème van sjalot, 
tandori  |  12,5 (vegetarisch)  
Supplement gamba’s  |  5
 
Aubergine, gerookte yoghurt, couscous, baba ganoush, miso, 
Marokkaanse salsa, zwarte knoflook   |  12 (vegetarisch)

Thaise kokossoep, bosui, paddenstoel, 
koriander  |  8 (vegetarisch)  
Supplement krokant gebakken eend  |  4

JANS’DINER 17.00 tot 21.00 uur

JANS’ WEETJE
 
Midden op de Veluwe in Wekerom hebben Bart en Marina en 
hun team een prachtige biologische boerderij met eigen slagerij. 
Bij Farm Fields willen ze dat je weet wat je eet. Al het biologische 
kalfs- en rundvlees komt van eigen boerderij. De dieren zijn 
allemaal geboren bij Nederlandse biologische melkveehouders. 
Zo weet je 100% zeker waar je vlees vandaan komt. 
Het dierenwelzijn staat op nummer 1 in het bedrijf. 

JANS’ WEETJE
 
Kwekerij ’t Smallert Ermst is als enige een cultuurhistorische 
kwekerij in Nederland. Ze gebruiken een duurzame en 
ambachtelijke manier van kweken. De vissen krijgen de tijd  
en ruimte om te groeien. De vissen van Kwekerij ’t Smallert Ermst 
zijn bekroond met het keurmerk ‘’Erkend Veluws Streekproduct’’. 

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. 

JANS’ MAALTIJDSALADES

JANS’ maaltijdsalade, avocado, gepofte groenten, Parmezaan, 
groene kruiden, sjalot en frisse mayonaise  |  12,5 (vegetarisch)

Supplement crunchy kip  |  5        Supplement gamba’s  |  5

Supplement feta |  5


