
BELANGRIJK OM TE WETEN!

Allergenen wetgeving,
Eetcafé Jansen & Jansen

Naar aanleiding van de Europese wet (Verordening Verstrekking) zijn wij verplicht om u als gast 
informatie te verstrekken over de aanwezigheid van allergenen in onze gerechten. 

Op deze manier willen wij u schriftelijk laten zien met welke allergenen u te maken heeft in een 
gerecht. Hieronder staat een register van de 14 allergenen die vermeld moeten worden. Heeft u 

verder nog vragen, stel ze aan onze gastheer of gastvrouw.

  =  geheel vegetarisch

EI GLUTEN LUPINE MELK MOSTERD NOTEN PINDA’S

SCHAALDIEREN SELDERIJ SESAMZAAD SOJA VIS WEEKDIEREN ZWAVELDIOXIDE



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

Tomatensoep  mogelijk € 5.50
gevuld met bosui en soepballetjes

Mosterdsoep  mogelijk  €  5.50
gevuld met gebakken spekjes

VOORGERECHTEN
Broodje met dips  €  5.50 

geserveerd met 3 verschillende dips
           

Hengelse champignons  €  7.50 
gefrituurd in bierbeslag met knoflooksaus

   
Zalmcarpaccio   €  12.00 

met rode ui, kappertjes, rucola en garnalen koekjes 
keuze uit: citroen, mosterddille of balsamico dressing 

       
Rundercarpaccio  €  12.00

met parmezaan, pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes en rucola
keuze uit: pesto, truffelmayonaise of balsamico dressing 

    
Proeverij Jansen & Jansen  vanaf  2 personen   €  11.50 p.p.

combinatie van verschillende warme en koude gerechtjes
(ook als hoofdgerecht aan te raden voor 1 persoon, € 23.00 )

KUNT U NIET KIEZEN?!
LAAT U VERRASSEN DOOR ONZE KEUKEN

Rondje van de kaart, 9 kleine gerechtjes  €29.50
U krijgt 3 voor, 3 hoofd en 3 nagerechtjes. Lust u iets niet, meld dit even bij de gastheer of gastvrouw 



VLEESGERECHTEN
Krokante kip burger  €  15.00  

met tomaat, rode ui, chips en cocktail-kerrie saus
    

Hamburger van “Black Angus USA beef”  €  16.00  
met tomaat, kaas, chips, atjar en smokey-ketchupsaus

      
Varkensschnitzel  (200 gr.)    €  15.00

keuze uit: satésaus, pepersaus of  champignonroomsaus    (400 gr.)    €  19.50

Kipdijsaté  €  16.50
met atjar, kroepoek en gefrituurde uitjes 
    

Boeren varkensschnitzel  € 18.50
met ui, champignon, paprika en kaas 

Spareribs                  (500 gr.)    €  19.00  
keuze uit: Jack Daniels marinade, Jansen & Jansen marinade of ‘’extra pittige’’ marinade              (750 gr.)    €  24.50 

     
Varkenshaas  €  19.00  

met champignonroomsaus
  

Varkenshaas Jansen & Jansen  € 20.00
gevuld met brie en omringd met spek

 
Twijfelaar  €  22.50 

met sparerib, kipdijspies, schnitzel en varkenshaas 
keuze uit: satésaus, pepersaus of champignonroomsaus

Biefstuk “Black Angus”  € 24.00  
met rode wijn tijm jus

  
Surf & Turf                   (6 st.)    €  26.00  

biefstuk met gamba’s en een rode wijn tijm jus                (12 st.)    €  29.50



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



KINDEREN MOGEN BIJ IEDER KINDEREMENU EEN CADEAUTJE UITZOEKEN 

KINDERKAART  TOT  14 JAAR 
Voorgerechten  
Tomatensoepje  € 3.00 

met gehaktballetjes                                                              

Broodplankje  € 3.50
met kruidenboter     

Hoofdgerechten  
Voor de kleine eter  € 6.50

Frietjes met keuze uit:     
- frikandel
- kroket
- kaassoufflé
- kipnuggets 

Voor de grote eters  € 9.50
Frietjes met keuze uit:
- sparerib  
- kipdijsaté met kroepoek   
- schnitzel  

(Alle hoofdgerechten voor de kinderen worden geserveerd met appelmoes, friet, mayonaise en ketchup)

IJsjes 
Raketijsje  €  1.75 

Schatkistje  €  2.00    
Vanille ijs en chocolade ijs 

2 bolletjes ijs en slagroom   € 3.00
keuze uit verschillende smaken, vraag aan onze gastheer of gastvrouw 



Kom ook eens 
gezellig borrelen bij:

(hier om de hoek)

Wist u dat u ook bij ons kunt

thee leuten & 
bier-wijn leuten!

Meer informatie vraag gerust bij onze gastheer of gastvrouw of  
kijk op onze website www.eetcafejansenjansen.nl




