
VISGERECHTEN
Gamba’s  (10 st.)     €  19.00

grote garnalen gebakken in Oestersaus       (20 st.)     €  27.50
     

Gebakken zalmfilet  €  19.50 
op de huid gebakken met een mosterd dille saus  
    

Vangst van de dag  € dagprijs
voor de allergenen vraag aan onze gastheer of gastvrouw 
 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met rauwkost, frietjes en mayonaise. 
Extra bij te bestellen (€2,50): aardappelgarnituur, seizoensgroenten, rauwkost, frietjes of warme sauzen.

VEGETARISCHE GERECHTEN
Gevulde puntpaprika   €  13.50

met diverse soorten groenten en kaas 
 
Truffel risotto met champignons  € 17.00

met rucola, zongedroogde tomaatjes en parmezaan  
 

MAALTIJD SALADES
( g e s e r v e e r d  m e t  b o e r e n b r o o d )

Salade vis  €  14.00
met gerookte zalm, garnalenkoekjes , zeekraal, rode ui. keuze uit; citroen, mosterddille of balsamico dressing  

       
Salade rundercarpaccio  €  14.00

met parmezaan, pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes. keuze uit; pesto, truffelmayonaise of balsamico dressing 
     

Salade Jansen & Jansen  € 14.00
met krokante kipfilet, ananas, komkommer, tomaat en kerriemayonaise 



NAGERECHTEN
Dame blanche  €  5.00 

vanille-ijs, slagroom en chocoladesaus
     

Vruchten sorbet  € 7.00
coupe met vers fruit, sorbet ijs en slagroom 

   
Tiramisu  € 7.00

Jansen & Jansen stijl 
  

Crème brûlée  € 7.00
met rode vruchten en vanille ijs 

  SPECIAL COFFEES
Coffee of  Tea DeLuxe   €  5.95   

met keuze uit 3 heerlijke bonbons van   
Chocolaterie Magdalena uit Vierakker 

Italian Coffee       €  6.25   
met Amaretto en slagroom

Irish Coffee      €  6.25  
met Ierse Whiskey en slagroom

Spanish Coffee      €  6.25   
met Tia Maria en slagroom

French Coffee       €  6.25  
met Grand Marnier en slagroom

D.O.M. Coffee     €  6.25   
met D.O.M. Bénédictine en slagroom 

Jansen & Jansen Koffie      € 6.25   
met Licor43 en slagroom

Hengelse Koffie      €  6.25   
koffie met een glaasje Hengelse babbelaar en slagroom

Tilburgse koffie     € 6,25
koffie met een glaasje schrobbelèr en slagroom

Achterhoekse koffie  €6,25
koffie met een glaasje achterhoekertje en slagroom


