
JANSEN
& JANSEN

geniet van onze gastvrijheid 
en gezelligheid

'eet smakelijk'

heeft u een vraag of opmerking over eventuele allergenen, 
meld dit aan onze gastheer of gastvrouw  



WARME VOORGERECHTEN  

MOSTERDSOEP

BROODJE MET DIPS
geserveerd met 3 verschillende dips  

OM MEE TE STARTEN 
SOEPEN 

(GESERVEERD MET BOERENBROOD) 
Tomatensoep 
gevuld met bosui en soepballetjes  

6,00

gevuld met gebakken spekjes  
6,00

KOUDE VOORGERECHTEN
6,00

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

12,50

Vis trio 
vraag naar onze gastheer of gastvrouw 

13,00

Kunt u niet kiezen?!
Rondje van de kaart - Laat u verrassen door onze keuken 

u krijgt 3 voor, 3 hoofd en 3 nagerechtjes. 
Lust u iets niet, meld dit even aan onze gastheer of gastvrouw 

Proeverij Jansen & Jansen - vanaf 2 personen 
combinatie van verschillende warme en koude gerechtjes 

(ook als hoofdgerecht aan te raden voor 1 persoon 27,00) 

29,50

13,50 p.p.

Hengelse champignons 
gefrituurd in bierbeslag met knoflooksaus

8,50

Pannetje sissende knoflookgarnalen 
geserveerd met boerenbrood en rauwkost

11,50

mogelijk

mogelijk



Hoofdgerechten Vlees 
16,50

18,00

19,00

21,00

25,50

27,50

33,00

Krokante kip burger
met tomaat, rode ui, chips en kerriemayonaise 

Hamburger van ''black Angus USA beef'' 
met tomaat, kaas, chips, atjar en smokey-ketchupsaus

Varkensschnitzel 
keuze uit: satésaus, pepersaus of champignonroomsaus

kipdijsaté
met atjar, kroepoek en gefrituurde uitjes

Boeren varkensschnitzel 
met ui, champignons, paprika en kaas 

spareribs
keuze uit: Jack Daniels, Jansen & Jansen of ''extra pittige'' marinade  

Varkenshaas
met champignonroomsaus 

Varkenshaas Jansen & Jansen
gevuld met brie en omringd met spek 

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

Biefstuk ''black Angus''
met rode wijn tijm jus 

Surf & turf  
biefstuk met gamba's en een rode wijn tijm jus 37,00

19,50

18,50

22,50
29,50

15,00
 19,50

(6 stuks)

(12 stuks)

(500 GR)

(750 GR)

(200 GR)

(400 GR)

Runder entrecôte 
met kruidenboter

25,00



Gamba's 
grote garnalen gebakken in oestersaus 

gebakken zalmfilet
op de huid gebakken met een mosterd dille saus

vangst van de dag 
vraag naar onze gastheer of gastvrouw  

hoofdgerechten Vegetarisch
gevulde puntpaprika 
met diverse soorten groenten en kaas

risotto met eekhoorntjesbrood
met rucola, zongedroogde tomaatjes, verse groentes en parmezaan

extra bij te bestellen 
alle hoofdgerechten worden geserveerd met rauwkost, frietjes en mayonaise 

Extra bij te bestellen (3,00): aardappelgarnituur, seizoensgroenten, 
rauwkost, frietjes of warme sauzen

 

salade vis
met gerookte zalm, garnalenkoekjes, zeekraal, rode ui, keuze uit;
citroen, mosterddille of balsamico dressing 

maaltijdsalades
salade rundercarpaccio 
met parmezaan, pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes
keuze uit: pesto, truffelmayonaise of balsamico dressing 

Salade jansen & jansen 
met krokante kipfilet, ananas, komkommer, tomaat en kerriemayonaise  

Salade Brie 
met honing, notenmelange, cherry tomaatjes en komkommer

15,00

15,00

14,00

14,00

Hoofdgerechten Vis 

18,50

16,00

Dagprijs

22,00

19,50
28,00

(10 stuks)

(20 stuks)



Nagerechten
dame blanche 
vanille-ijs, slagroom en chocoladesaus

hazelnoot coupe 
met hazelnoot-ijs, hazelnoten en slagroom

tiramisu 
Jansen & Jansen stijl

crème brûlée
met rood fruit en vanille-ijs

witte chocolade TAART 
met rood fruit en aardbeien-ijs 

special coffees
coffee of tea deluxe 

italian coffee

met keuze uit 3 heerlijke bonbons  
van Chocolaterie Magdalena 

met Amaretto en slagroom 

Irish coffee
met Ierse Whiskey en slagroom

spanish coffee
met Tia Maria en slagroom

french coffee 
met Grand Marnier en slagroom

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

Jansen & JanseN Koffie  
met Licor 43 en slagroom

Hengelse koffie
koffie met een glaasje 
Hengelse Babbelaar en slagroom

Achterhoekse koffie
koffie met een glaasje 
Achterhoekertje en slagroom

6,00

7,00

7,00

8,00

8,00

voor 6,50 

bastogne parfait
met een topping van caramel en slagroom 8,00



 voor de kinderen worden geserveerd met; appelmoes, frietjes, mayonaise en ketchup

Kinderkaart
voorgerechten

tomatensoepje 
met gehaktballetjes

broodplankje
met kruidenboter

hoofdgerechten

voor de kleine eter 
frietjes met keuze uit; 
frikandel 
kroket
kaassoufflé
kipnuggets

voor de grote eters
frietjes met keuze uit;
sparerib 
kipdijsaté met kroepoek
schnitzel

Nagerechtjes
raketijsje 

schatkistje 

2 bollen ijs met slagroom

vanille-ijs en chocolade-ijs 

keuze uit verschillende smaken, vraag aan onze gastheer of gastvrouw

alle hoofdgerechten

kinderen mogen bij ieder kindermenu een cadeautje uitzoeken

3,50

4,50

6,50

9,50

2,00

3,00

4,00


