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 | 0,80

Creamy cheesecake | 4,5
Taart naar marktaanbod | 4,75
Brownie | 3

JANS’ BOTERHAMMEN
11.00 uur tot 16.30 uur
Kip, kimchi, komkommer, sesam, krokante ui, bieslook | 9,75
Romige forel salade, brioche, piccalilly crème, venkel,
groene appel, selderij, limoen | 10,5
Muhammara, avocado, tomaat, jonge spinazie, macademia,
basilicum crème, licht pikante tabasco | 9,75 (vegetarisch)

Clubsandwich kip, toast, gebakken ei, komkommer, tomaat,
rode ui, little gem, bacon, boerenkaas, mosterd-mayonaise | 14
Kroketten, 2 Beter Leven*** rundvlees kroketten met
zuurdesembrood, mosterd-mayonaise, Amsterdams zuur
(volledig biologisch en lokaal geproduceerd bij Farm Fields
Wekerom) | 10,5
Veggieburger, briochebrood, burrata crème, tomaat,
geroosterde aubergine, baba ganoush, geserveerd met
verse friet en huisgemaakte JANS’ mayonaise | 18,5 (vegetarisch)
Carpaccio, truffel-mayonaise, pittenmix, Parmezaan,
rucola | 10,5
JANS’ burger, briochebrood, ei, bacon, cheddar, tomaat,
rode ui, augurk, jonge sla, JANS’ saus, geserveerd met verse friet
en huisgemaakte JANS’ mayonaise | 18,5

JANS’ SOEP

Aubergine, baba ganoush, gerookte yoghurt, Marokkaanse salsa,
macademia, aardpeer | 9,75 (vegetarisch)
Carpaccio, truffel-mayonaise, pittenmix, Parmezaan, rucola | 10,5
JANS’ uitsmijter, beenham, bacon, gegratineerde kaas,
bieslook | 12 (ook vegetarisch te bestellen)
Gegrilde boterham muhammara, spinazie, jonge kaas,
krokante ui | 7,5 (vegetarisch)

Inclusief brood en boter
Thaise kokossoep, paddenstoel, bosui,
koriander | 8 (vegetarisch)
Pompoensoep, linzen, pikante wortel,
fêta yoghurt | 8 (vegetarisch)

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

JANS’ BIJGERECHTEN
Portie verse frieten | 4

JANS’ MAALTIJDSALADES

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

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

Frietje truffel-mayonaise, Parmezaan | 7

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

Portie gepofte en gegrilde groenten | 6,75
JANS’ salade | 4,95

Supplement crunchy kip | 5
Supplement gamba’s | 5
Supplement fêta | 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.

