
18.   Salade Kip Piri Piri  12.9
   Met gemarineerde kip, knoflook, 

chilisaus, geroosterde sesam zaadjes, 
ananas, cherry tomaat en komkommer

19.   Salade Rond de Wereld  13.5
  Met falafel, gerookte zalm, roedjak,   
  gekookt eitje en limoenmayonaise

20.   Salade Plank  12.7
   Een verrassende plank met drie kleine 

salades met o.a. Liefmans peertjes, mais-
viskoekjes en mozzarella sticks

  Alle salades worden geserveerd met  
  een heerlijk stukje gegrild brood.

  EI HOORT ERBIJ 
21 . Uitsmijter ham/oude kaas 8.2
   Drie gebakken eieren met ham en oude 

kaas op verse boterhammen

22. Uitsmijter met spek en tomaat 8.5
  Drie gebakken eieren met spek en   
  tomaat op verse boterhammen

23. Omelet JanenAlleman 9.0
  Drie geklutste eieren met basilicum,  
  tomaat, rode ui, Spaanse peper, 
  oregano, champignons en Parmezaanse 
  kaas op verse boterhammen

  VOOR DE KIDS (tot 12 jaar)

24. Kinderplankje  6.3
  Bloemkool pizza, cherry tomaten  
  spiesje, paprikafrietjes met yoghurtdip 
  en een ijsje na

25. Broodje kroket  3.9
   Lekkere boterham met een krokant 

kroketje

26. Kindertosti  3.1
  Kleine tosti met ham en kaas

27. Kleintje tomatensoep  3.9
  Tomatensoepje met een broodje

28. Pannenkoek  4.1
   Pannenkoek met stroop en poedersuiker
  (of pompoenpannenkoek +1.1)

29. Raketje/Splitje  1.0

  GEZELLIG MET Z’N TWEE            Laat je verrassen! Genoeg voor  2 
personen of meer... 

30. Jan mixed plank DELUXE  24 
   Broodplank met de meest lekkere 

gerechtjes 

31. Jan nacho’s plank  12.4
  Plank met nacho’s, gehakt, kaas, 
  paprika, rode ui, chili saus en een dot 
  zure room, uit de oven

32. Chickenbites  8.5
  Acht gemarineerde kippendij filetjes met  
  chili dip  

33.  Mozarrelasticks 7.0
  Acht huisgemaakte mozzarella sticks met  
  frisse dip

34.  Maisviskoekjes 7.0
  Zes huisgemaakte maisviskoekjes met   
  een zoet zure chili dip

  HEEL HIGH
  Te bestellen vanaf twee personen.
  Gelieve een dag van tevoren reserveren. 
 
35.  High Tea  20 p.p. 
   Zoals het hoort; veel verschillende zoete 

lekkernijen, sandwiches en onbeperkt 
thee. 

  (ook mogelijk als high wine 24 p.p.)

 


