TapbieRen
JUPILER PILSENER • 5,2%........................................................................2. 65
HERTOG JAN PILSENER • 5,1%.............................................................. 2. 75
HERTOG JAN WEIZENER • 5,7%............................................................ 4. 50
LEFFE DUBBEL • 6,5%. . ............................................................................. 4. 00
WISSELBIEREN OP TAP
Naast ons ruime assortiment aan vaste bieren hebben we nog een
aantal tapkranen in gebruik voor verrassende speciaalbieren, die met
grote regelmaat wisselen. Vraag onze medewerkers voor extra uitleg
over welke bieren dat op dit moment zijn.

SPECIALE WIJNEN
Een aantal bijzonder mooie wijnen komen wij graag
uitleggen, wanneer daar interesse voor is. Deze wijnen liggen
bij ons in een klimaatkast, goed op temperatuur. Denk hierbij
aan rode en witte wijnen en ook een prachtige rosé.
Vraag onze wijnkenners om een passend advies.
Zie voor de overige wijnen de binnenkant van deze kaart

FRISDRANKEN
COCA-COLA..................................... 2.80
COCA-COLA ZERO........................ 2.80
FUZE TEA ............................................ 2.80
FUZE TEA GREEN TEA.................... 2.80
FANTA ORANGE............................... 2.80
SPRITE................................................... 2.80
FANTA CASSIS.................................. 2.80
CHAUDFONTAINE SPARKLING...2.80
CHAUDFONTAINE STILL............. 2.80
BITTER LEMON................................. 2.80

TONIC.................................................... 2.80
RIVELLA................................................ 2.80
GINGER ALE....................................... 2.80
APPELSAP............................................ 2.80
VERSE JUS D’ORANGE...................3.50
VOLLE MELK...................................... 2.50
CHOCOMEL (KOUD)..................... 2.80
FRISTI.................................................... 2.80
RANJA...................................................... 1.25
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FlesbiereN

LEFFE BLOND............................................................................................. 4. 00
Een authentiek blond abdijbier waar een vleugje bitterheid
doorschemert met een alcoholpercentage van 6,6%. Ook de
smaken van vanille en kruidnagel zijn terug te vinden in dit bier.
LEFFE BLOND 0.0. . ..................................................................................... 4. 00
Het eerste abdijbier dat geheel zonder alcohol gebrouwen is!
En toch blijft het bier trouw aan zijn kwaliteit en smaak.
’T IJ ZATTE................................................................................................... 4.95
Een echte klassieker van Brouwerij ’t IJ en tevens het eerste bier
dat in 1985 uit de tanks van Brouwerij ’t IJ kwam. Deze tripel met
een percentage van 8% heeft tonen van vers fruit en een vleugje graan.
LOWLANDER I.P.A.. . ................................................................................... 4.95
De Lowlander I.P.A. heeft een unieke smaak, geïnspireerd door
reizen naar het Verre Oosten. Met een alcoholpercentage van 6%
is dit een soepele IPA met accenten van fruitig citrus.
FRANZISKANER ALCOHOLVRIJ. . ......................................................... 3. 75
Dit goudblonde weizen bier is een alcoholvrij tarwebier uit München.
Dit goudblonde bier is gebrouwen met natuurlijke ingrediënten
als gerste- en tarwemout.
HERTOG JAN BASTAARD........................................................................ 3. 75
Het geheim van een goede radler zit ‘m in de balans tussen bitter
en zoet. Door het mengen van limonade en pilsener is deze bastaard
met 2,7% ontstaan. Accenten van citroen en gember zijn
terug te vinden in deze radler.
CORONA....................................................................................................... 4.95
Het ideale zomerbiertje van 4,5%! Dit Mexicaanse bier, met zijn blonde
kleur, wordt direct uit de fles gedronken, uiteraard met het bekende
partje limoen in de hals.
LIEFMANS FRUITESSE. . ........................................................................... 4. 00
Liefmans Fruitesse is gebrouwen in het Belgische Oudenaarde.
Het bier heeft een alcoholpercentage van 3,8% en zit boordevol
rood fruit, waardoor het heerlijk fris en zoet is. Geserveerd “On the
rocks” om zijn smaak volledig tot zijn recht te laten komen.
HOEGAARDEN WIT. . .................................................................................. 3. 75
Het originele Belgische witbier. Ongeveer 600 jaar geleden gebrouwen
door monniken uit het Belgische stadje Hoegaarden. Een licht witbier
van 5% met een verfrissende smaak van citrus en koriander.
PAUWEL KWAK........................................................................................... 4. 50
Een amberkleurige Pale Ale van 8,4% met warm zoete aroma’s van
mout, karamel en een kruidige bittere afdronk. Helemaal uit de tijd
van Napoleon, heeft eigenaar Pauwel Kwak het Kwak-glas geblazen,
zodat deze aan de koets kon worden opgehangen. Volgens traditie wordt
kwak nog steeds uit het originele glas gedronken.
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WITTE WIJNEN
HOJA SANA SAUVIGNON BLANC............................................. 3.95............. 18. 75
Deze biologische wijn uit het Spaanse Castilla y León met een lichtgele kleur
en een geur van citrusfruit, wit fruit en bloemen is vol van smaak.
Daarnaast is hij fris en zacht met een lange afdronk.
CROIX D’OR CHARDONNAY...................................................... 4. 25............ 19. 50
Deze Chardonnay is een mooie Franse wijn uit de Pays D’Oc. Het herkenbare
‘vettige’ karakter van deze wijn in combinatie met het mild fruitige van de
Terret, maakt dit tot een soepele wijn met accenten van appel en citroen.
MARQUES DE RISCAL VERDEJO.............................................. 5. 00........... 22. 00
Uit Spanje afkomstig, uit Rueda, een elegante Verdejo. Deze wijn heeft
een zeer aromatische geur met aroma’s van tropisch fruit en hints
van bloemen en venkel. De frisse smaak is zacht en kent een licht bittertje
dat typisch is voor deze druivensoort.
ARTE DE ARGENTO PINOT GRIGIO......................................... 5. 00........... 24. 00
Een prachtige wijn afkomstig uit de Mendoza Valley in Argentinië.
Een Pinot Grigio met tropisch fruit, kamille en een zuiverende frisse afdronk.
CROIX D’OR VIOGNIER.................................................................4. 75...........20. 00
Deze wijn heeft een lichtgele, fonkelende kleur. Het is een pure wijn met
aroma’s van bloemige tonen en exotische vruchten, zoals witte perzik.
De wijn heeft enige houtlagering gehad en daardoor een volle en lange afdronk.
SANKT KILIAN LIEBFRAUMILCH. . ............................................. 3.95............. 18. 75
Een zoete witte wijn van St. Kilian uit het Rijngebied. Een soepele wijn met
fruitige aroma’s en een helder frisse afdronk. Deze wijn heeft een licht
zoetje in combinatie met een fris zuurtje.

RODE WIJNEN
HOJA SANA TEMPRANILLO TINTO.. ......................................... 3.95............. 18. 75
Net als onze Sauvignon blanc is deze wijn afkomstig uit het Spaanse Castilla y
León. Een biologische wijn met een paarsrode kleur en een geur van rijp bosfruit en kruiden. In smaak een volle uitgebalanceerde wijn.
VILLA DON CARLOS CABERNET-SAUVIGNON.................. 4. 25...........20. 00
Deze wijn is afkomstig uit Chili. Smaakt doorgaans wat fruitiger dan zijn
Franse tegenhanger. De wijn heeft een mooie rode kleur met in de neus aroma’s
van zwart fruit samen met kaneel, cacao en koffie. De smaak is levendig
met zachte vanilletonen.
MARQUES DE RISCAL ARIENZO CRIANZA...........................5. 50........... 26. 50
Een frisse en fruitige wijn met volle aroma’s van rode bes gemengd met
kokosnoot- en vanille nuances uit de Rioja. Door het volle mondgevoel en de
lange afdronk door de aangename tannine, een heerlijke wijn om te drinken.
GRANT BURGE BOOMERANG BAY SHIRAZ. . ........................ 5. 75............ 27. 50
Een Australische wijn met aroma’s van amarena kersen, kruidnagel
en een pittig pepertje. De smaak is vol en fruitig met een heel bescheiden,
aangenaam zoet accent in de afdronk.
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MOUSSERENDE WIJN
PORTA LEONE FRIZZANTE MARCA TREVIGIANA.. ............ 5. 00........... 24. 00
In deze mooie, frisse Frizzante uit Italië zijn aroma’s van appels, peren,
abrikozen en limoenschillen terug te vinden. De zachte bubbel zorgt voor mooie
zachte ronde smaken met een lange frisse afdronk.

ROSÉ WIJN
MONTECLAIN ROSE GRENACHE. . ............................................. 3.95............. 18. 75
Deze Franse rosé heeft een prachtig licht, zalmroze kleur. In de neus herken je
aroma’s van zacht rood fruit, zoals frambozen en aardbeien. De wijn is fruitig
met een verfrissende afdronk.

DESSERTWIJN
TORRES FLORALIS MOSCATEL ORO..................................... 4.95........... 22. 50
Deze halfzoete wijn uit Spanje is verrassend en toont in alle grootheid de
fruitige (oranjebloesem, honing, lichte sinaasappel, rozijn), bloemige (roos,
geranium, lelie) en kruidige (tabaksblad, cederhout, kruidnagel) aroma’s van
de moscatel soort.

SPRITZERS & COCKTAILS
APEROL SPRITZ............................................................................................. 5. 50
Een heerlijke mix van Aperol, prosecco en een scheutje bruiswater,
gegarneerd met sinaasappel.
HUGO SPRITZ. . ............................................................................................... 5. 50
Fris en verrassend; een mix van prosecco met een scheutje vlierbessensiroop, verse munt en limoen. Deze spritz is ook alcoholvrij te bestellen
voor €4,25.
MARTINI BELLINI . . ......................................................................................... 5. 50
Een verfrissende sparkling cocktail met zoete tonen van witte perzik en
prosecco.
WHISKEY SOUR.............................................................................................. 7. 50
Een volgende populaire cocktail bereid met Jack Daniels, eiwit, vers
citroensap en een kleine toevoeging van suikersiroop en kruidenbitter,
gegarneerd met citroen.
GIN TONIC....................................................................................................... 8. 25
Wij schenken Gordon’s samen met Finley en komkommer.
PINK GIN........................................................................................................... 8. 25
Gordon's Pink Gin, Bliss Bohemian berry tonic met rood fruit.
FINLEY MOJITO.............................................................................................. 3. 75
Een alcoholvrije variant op de bekende cocktail met limoen en munt.
MARTINI ESPRESSO..................................................................................... 6.95
IJskoude cocktail van espresso, Tia Maria en wodka.
VERFRISSEND FRUITWATER......................................................................2. 75
Een grote karaf water met de keuze uit munt en limoen of seizoensfruit.

Vorige
pagina

Volgende
pagina

Koffie & Thee

KOFFIE CREME..............................2. 40
ESPRESSO.......................................2. 40
DUBBELE ESPRESSO.................. 3. 50
CAPPUCCINO.. ..............................2. 60
KOFFIE VERKEERD. . .....................2. 60
LATTE MACCHIATO.....................3. 75
DECAFE.. ........................................... 2. 50
LOSSE THEESOORTEN .. ............2. 40
English Blend, Earl Grey, Rooibos,
Groene thee, Bosvruchten

VERSE GEMBERTHEE.................. 3. 60
VERSE THEE VAN.. ......................... 3. 60
CITROENGRAS EN LIMOEN
VERSE THEE VAN TIJM............... 3. 60
GEMBER EN KARDEMOM
MATCHA THEE . . ............................ 3. 60
Gemalen groene theebladeren,
rijk aan antioxidanten
MATCHA LATTE.............................3. 75

VERSE MUNTTHEE....................... 3. 60

chocolaatjes €2.

70

HUISGEMAAKT
4 stuks • uit eigen keuken

SOJAMELK, MEERPRIJS.. ........... 0. 75
EXTRA SHOT ESPRESSO............. 1. 10
SIROOP NAAR KEUZE. . ...............0. 50
SLAGROOM....................................0. 50

WARME CHOCOLADEMELK................................................................... 2. 75
TOFFEEMELK................................................................................................ 3.90
Warme chocolademelk, toffeesiroop, slagroom en karamelsaus

SPECIALE KOFFIE
KOFFIE JANSEN & JANSEN.. .................................................................4. 00
Koffie crème met karamelsiroop, slagroom en karamelblokjes
geserveerd met mokkaboontjes en een hazelnootbonbon

FRAPPUCCINO. . ............................5. 00
Espresso met Frangelico likeur,
warme melk en melkschuim
IRISH COFFEE................................5. 00
Koffie crème met Jameson Whiskey,
bruine suiker en slagroom
MARTINI ESPRESSO....................6.95
IJskoude cocktail van espresso,
Tia Maria en wodka
KOFFIE & LIKEUR.........................5. 00
Koffie crème met daarin een likeur
naar keuze en slagroom
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SINAASAPPEL KOFFIE. . ............. 6. 00
Koffie met Grand Marnier,
verse sinaasappelsap en suikersiroop,
afgemaakt met slagroom, sinaasappelrasp en chocoladekrullen
VERSE IJSKOFFIE.........................4. 50
Koffie met vanille-ijs, melk,
karamelsiroop en slagroom
BAILEYS ICED COFFEE . . ............6. 25
Koffie met Baileys en vanille-ijs
optioneel slagroom................... +€0,50
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BORRELKAART

BorrelroNdje 9.95 p.p

4 RONDES BORRELHAPJES
Door onze keuken samengesteld
KNOFLOOK SCAMPI’S................................................................ 13. 25
8 stuks. Gebakken in een pikante knoflooksaus
NACHO’S .. ............................................................................................7. 75
Uit de oven, met rundergehakt, kaas, guacamole en crème fraîche
JANSEN BROOD.. .............................................................................. 3. 75
Met dipjes en boter
YAKITORI SPIESJES....................................................................... 6. 25
8 stuks. Japans gemarineerde kipspiesjes
DUMPLINGS...................................................................................... 6. 50
10 stuks. Met sriracha mayo en/of sojasaus
ZOETE AARDAPPELFRIETJES. . .................................................... 3. 75
Met togarashi mayo
KAASMIX ............................................................................................ 5. 75
Mix van blokjes jonge, oude en truffelkaas
OLIJVEN.............................................................................................. 4. 00
CHARCUTERIE .. ............................................................................... 8. 50
10 stuks. Een mix van verschillende ham- en vleessoorten
PORTIE BITTERBALLEN . . ............................................................. 5. 00
Met mayo & mosterd
BITTERGARNITUUR ...................................................................... 8. 50
12 stuks van alles wat, met mayo & Jansensaus
FRIKANDELLETJES ........................................................................ 5. 00
10 stuks. Met mayo en curry
PORTIE KAASSOUFFLES ............................................................. 6. 50
10 stuks. Met mayo & chilisaus
THAI GREEN CURRY BITTERBAL Vega.................................... 8. 50
10 stuks. Met sriracha mayo
LUXE BROODPLANKJE. . ............................................................... 8. 50
Met tapenade, uitgebakken bacon, aioli en parmezaanse kaas
MA. - DO. TOT 22.00 ◊ VR. - ZA. TOT 23.00 ◊ ZO. TOT 22.00
AL ONZE FRITUUR IS TE ALLEN TIJDE TE BESTELLEN
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