BARBECUE
Bij Jansen & Jansen Basis
Speklap

Rauwkostsalade

Kipsaté

Oxerbrood
Kruidenboter

Hamburger

€ 14,50

Steakhouse friet

Bbq worst

per Persoon

diverse sauzen

Rundvleessalade

Bij Jansen & Jansen extra
Speklap

Rauwkostsalade

Varkenshaassaté

Aardappelsalade

Kalfshamburger

Oxerbrood

Kipshaslick

kruidenboter | tapenade

Spies gamba

Steakhouse friet

€ 19,50

diverse sauzen

per Persoon

Rundvleessalade

Bij Jansen & Jansen Luxe
Biefstuk

Groentenspies

Oxerbrood

Varkenshaassaté

Rundvleessalade

kruidenboter | roomkaas | tapenade |

Ribeye

Vissalade

Lamskotelet

Rauwkostsalade

Spies gamba

Pastasalade

Vispakketje

olijven

Steakhouse friet
diverse sauszen

Watermeloen

€ 24,50
per Persoon

in besloten kring vergaderen of een feestje vieren?

Vraag naar de mogelijkheden voor gezelschappen
www.bijjansenenjansen.nl
Kwekerijweg 4 | 7213 AX Gorssel | Tel. 0575 49 13 71 | E. info@bijjansenenjansen.nl
Van dinsdag tot en met zondag open vanaf 10.00 uur | Keuken open van 12.00 tot 21.00 uur

Bij Jansen & Jansen heten wij u welkom. Ons restaurant staat voor alles waar wij zelf ook van houden, ongedwongen genieten van eten
en drinken. Samen met ons team in de keuken en bediening zijn wij continu op zoek naar vernieuwing waardoor geen dag hetzelfde is.
Op deze kaart vindt u de inbetweens en wijnen die met zorg voor u zijn samengesteld.

Proef, geniet, ontspan!

Jansen
Team Bij Jansen &

Boerenstammpot Hapjes

Voor de dorst

Boerenstamppot

Oxerbrood

Koffie | thee

€ 1,85

boerenkool | hutspot | zuurkool

kruidenboter | roomkaas |

Fris

€ 1,85

tapenade | smeerpaté

Sappen

€ 1,95

Buffet Buffet
Vlees

(appelsap | sinaasappelsap | dubbelfris)

speklap | rookworst | spek | hachee

Wraps

Bier

€ 2,00

carpaccio | zalm | geitenkaas

Bier +

€2,75

Zilveruitjes | Augurk

(radler | radler 0.0 | amstel 0.0)

Tafelazijn | Piccalilly

Plateau diverse kaassoorten

Mosterd | Jus

Plateau diverse vleeswaren

Huiswijn

€ 2,75

Warme gehaktballen

€ 16,50
per Persoon

Ca deaubon
Bij jansen & jansen

Warme kipkluiven

€ 13,50
per Persoon

leuk als realtiegeschenk of cadeau.
als cadeautje verpakt en eventueel aan te
vull en met een mooie fles wijn vanaf 15 euro

BUFFETTEN
Bij Jansen & Jansen Basis
Oxerbrood

Kipsaté in satesaus

kruidenboter | roomkaas | tapenade | olijven

Gehaktballen in zoetzure saus

Rundvleessalade
rollade | cervelaat | paté

Steakhouse friet
mayonaise

Vissalade

€ 14,50
per Persoon

gerookte zalm | Noorse garnalen

Bij Jansen & Jansen extra
Oxerbrood

Kipsaté in satesaus

kruidenboter | roomkaas | tapenade | olijven

Schnitzels
Rundvleessalade

met boerengarnituur

paté | fricandeau | rosbief | gevulde eieren

Warme beenham in honing-mosterdsaus

Zalmsalade

Steakhouse friet en krieltjes uit de oven

gerookte zalm | haring met uitjes | garnalen

mayonaise | zigeunersaus

Rauwkostsalade

€ 24,50

sla | tomaat | komkommer | croutons | nootjes

per Persoon

Des s ert b uf f et
Bavarois

Vers fruit

IJs

Warme kersen

Chocolade en aardbei saus

Tiramisu

Slagroom

Arra gemen t en

4 uur

Hapjes

All-in € 24,50

Bittergarnituur € 0,65

Onbeperkt fris, tap-bier, wijn,

Koude hapjes € 0,95

binnenlands gedestilleerd € 22,50

Zakje chips kinderen € 0,65

Onbeperkt fris, tap-bier, wijn € 20,50

€ 7,50
per Persoon

Bij Jansen & Jansen LUXE
Oxerbrood

Aardappelsalade

kruidenboter | roomkaas | tapenade | olijven

augurk | zilveruitjes | cervelaat

Rundvleessalade

Biefstukpuntjes in rode wijnsaus

paté | rollade | fricandeau | rosbief | gevulde eieren |
ham met meloen

Kipsaté in satesaus

Zalmsalade

Zalm en gamba’s in mosterd-dillesaus

gerookte zalm | garnalen | forel | makreel | haring met

Stoofschotel van het seizoen

uitjes

Rauwkostsalade
sla | tomaat | komkommer | croutons | nootjes
Varkenshaas in champignonroomsaus

met warme groenten

Aardappelgratin en steakhouse friet

€ 29,50

mayonaise | zigeunersaus

per Persoon

Bij Jansen & Jansen SPECIAAL
kruidenboter | roomkaas | tapenade | olijven

Buiten

Boeren groentensoep en tomatensoep

VANAF 30 PERSONEN, DOOR KOK TER PLAATSE BEREID

Rundvleessalade

Stoofschotel van het seizoen

Oxerbrood

paté | fricandeau | rosbief | rollade | cervelaat | gevulde

in de ketel op open vuur

eieren

Krieltjes, kippendij en groenten

Zalmsalade

van de bakpan

gerookte zalm | garnalen | forel | makreel | haring met

Kipsaté en kalfshamburgers

uitjes

van de barbeque

€ 39,50
per Persoon

Rundercarpaccio
oude kaas | pijnboompitten | rucola | pesto

Rauwkostsalade, aardappelsalade
en pastasalade
Ossenhaas in Stroganoffsaus
Varkenshaas in champignonroomsaus
Doradefilet
met geroosterde groenten

Zalm en gamba’s in mosterd-dillesaus
Aardappelgratin en steakhouse friet
mayonaise | zigeunersaus

Rijst
Warme seizoensgroenten

VOOR BIJ DE KOFFIE
Huisgemaakt lepelgebak € 1,95
Petit fours € 1,45
Plak cake € 0,75

