		Ei hoort erbij

JANenALLEMAN PLANKEN

		

21. Uitsmijter Ham-Oude kaas
@ 7,75
		Drie gebakken eieren met ham
		 en oude kaas op verse boterhammen
22. Omelet JanenAlleman
@ 8,85
		Drie geklutste bio eieren met basilicum,
tomaat, rode ui, Spaanse peper,
oregano, champignons en Parmezaanse
kaas op verse boterhammen.
￼		 Meerprijs gerookte zalm @ 3,75

		Voor de kids (tot 12 jaar)
23. Kindertosti
		 Kleine tosti met ham en kaas

@ 2,50

24. Kindertosti speciaal
@ 2,50
		 Kleine tosti met stroop, appel en kaneel
25. Broodje kroket
@ 3,75
		 Boterham met een krokant kroketje
26. Kleintje tomatensoep
@ 3,75
		 Tomatensoepje met een broodje
27. Pannenkoek
@ 3,95
		 Pannenkoekje met stroop & poedersuiker
28. Kinderplankje
@ 5,25
	Wentelteefje met huisgemaakte jam,
cherry tomaatjes en wortelfrietjes met
yoghurtdip en een ijsje na
29. High lemonade
@ 7,50 p.p.
		Ranja met bubbels, wentelteefje, pannenkoekje, fruitje en een muffin om zelf
te versieren. Leuk voor een kinderfeestje!
(alleen door de weeks en vanaf 4 kinderen te bestellen).

L aat je
verrassen!
Genoeg
voor 2
personen
30. Jan en Brood Plank
@ 10,75
		 Broodplank met verschillende smeersels
31. Jan en mixed plank
@ 13,95
Broodplank met allerlei lekkernijen
		 zoals o.a. vis, vlees en kaas
32. Jan Mixed Plank DELUXE
@ 17,50
￼		Broodplank met extra veel heerlijkheden en net ietsjes meer liefde

		heel high

		 Te bestellen vanaf twee personen.
		 Gelieve een dag van tevoren reserveren.
33. High tea
@ 17,50 p.p.
Een assortiment van verschillende
		 zoete lekkernijen, sandwiches en
		 onbeperkt thee.
34. High wine
@ 25,75 p.p.
	Een assortiment van vlees/vis/vegetarische sandwiches, hartige hapjes, een
klein soepje en twee karafjes wijn.
35. High man
@ 27,50 p.p.
		Een assortiment van vlees en vis
sandwiches, hartige hapjes, soepje, en
drie kleine speciale biertjes per persoon.

		Borrelhapjes
36. Bittergarnituur (8 stuks)
@ 4,25
37. Huisgemaakte nuggets (6 stuks) @ 3,95
38. Portie kaasstengels (6 stuks)
@ 3,95

