Pasta Specialiteiten
Voorgerechten
Stokbrood met kruidenboter en knoflooksaus
Nacho's met kip, kaas en sla
Gerookte zalm met mosterd dille saus
Salade met Hollandse garnalen en cocktailsaus
Gamba's met pasta in een romige knoflooksaus
Rundercarpaccio met rucola, oude kaas en truffelmayo
Champignons uit de oven met kaas gegratineerd
Gefrituurde champignons met knoflooksaus
Mozzarella met tomaat, basilicum en pesto
Bruchetta's met olijfolie, knoflook, tomaat en kaas

€
5,95
7,95
12,95
12,95
12,95
11,95
7,95
7,95
9,65
7,85

Gamba’s met pasta, knoflook, peper, room en rucola
Kippendijen met pasta, prei, chilisaus en room & noten
Vegetarische pasta met prei, gedroogde tomaat,
cashewnoten, pesto en rucola
Pasta carbonara Jansen’s stijl met een vleugje magic
Italiaanse huisgemaakte lasagne
Vegetarische groenten quiche
Steeds wisselende quiche met keur aan groenten,
noten en kaas

23,95
19,95
14,95
14,95
17,95
14,95

Deze gerechten serveren we
met een gemengde salade

14,95
13,95
14,95
15,95

Salades worden geserveerd met
stokbrood en boter

Vis en vlees specialiteiten
Gebakken zalm met mosterdjus		
Sliptong met ravigottesaus
(2stuks)
(3stuks)
Gebakken schnitzel		
Gebraden varkenshaasje		
Spareribs met knoflooksaus		
Runder tournedos van Aberdeen Angus 		
1/2 kippetje met appelmoes		
beter leven		
USA Steak		
Tournedos 'Bali', met een vurige saus 		
van gehakte rode pepers
Ierse Rib-eye (250 gram)		
Jansen's hamburger		
Broodje runderburger, saus, sla, tomaat, augurk, ui, kaas,
bacon en friet
Kipsaté met friet of stokbrood		
Deze gerechten worden geserveerd
met gebakken aardappels, friet en
frisse rauwkorst

23,50
23,50
27,50
19,65
22,95
22,95
29,95
16,95
25,95
29,95
27,95
14,25

15,25

Extra's
- Frites of aardappels			
- Gebakken champignons 			
- Pinda, mosterd, peper of champignonsaus
- Curry, ketchup of mayonaise 			

1,50
1,60
1,30
0,50

Kindergerechten
Broodje peuter
Boterhammetje met kaas, jam of hagelslag

1,75

Kinderpannenkoek

3,95

Frikandel, kroket of kipnuggets met friet, komkommertjes
en appelmoes

6,25

Schnitzel met friet, komkommertjes en appelmoes

6,95

Vissticks met friet, komkommertjes en appelmoes

6,95

Spare rib of hamburger met friet, komkommertjes
en appelmoes

7,95

Voor onze specialiteiten zie onze wandborden of informeer bij de bediening.
We staan u graag te woord.

Witte wijnen
€
€
Mountain View Cape (Zuid-Afrika)
4,65
21,50
Blend
Heerlijke aroma's van groene appel en witte peer.
De wijn is crispy en heeft tonen van limoen in de afdronk.

Welkom in Eetcafé Jansen

Laurent Miquel(Frankrijk)
4,95
23,95
Chardonnay- Viognier
Sappige wijn met aroma's van exotisch fruit en een hint van
amandelen. Heerlijk frisse smaak met een aangename afdronk.
Frisse fruitige neus met intense aroma's van tropisch fruit, anijs,
florale tonen en mineralen.

13,95
16,95

Menukaart

€

Maaltijdsalades
Ceasar salade		
Kip, croutons, spek en Parmezaanse kaas
Vis salade		
Tonijn, garnalen, gerookte zalm, komkommer, ei en tomaat
Salade Nicoise 		
Boontjes, aardappels, tonijn, ei, olijven, sardines en ansjovis
Griekse salade		
Feta, komkommer, olijven, tomaat en ui
Jansen salade		
Spek, gebakken ei, ui, croûtons, tomaat en komkommer
Salade Geitenkaas 		
Komkommer, zongedroogde tomaten, pitten en honing

Onze wijnen

Grüner Veltliner (Oostenrijk)
5,95
28,95
Een ware allemans vriend, zo mogen we deze wijn wel noemen.
Door zijn milde en zachtdroge smaak met fijne fruitaroma's heeft
deze wijn alles in zich wat de Grüner Veltliner zo bijzonder lekker
maakt.
Dolce festa (zoet)

4,65

Rode wijnen
Epicuro, Negroamaro (Italië)
4,65
21,50
Geurig aroma van zwarte bessen, pruimen, koffie en chocolade.
Uitstekend bij diverse vlees en pasta gerechten.
28,30

Rosé wijn
Selection Casa Viel Rose (Frankrijk)
4,65
21,50
Een levenig boeket, fris met de aroma's van kleine rode
vruchten en wilde bloemen. Droog maar met zekere vettigheid
en rondeur. Een perfecte rosewijn
Martini Prosecco (klein flesje)

6,50

Hugo
Hugo is een droge, fruitige Italiaanse cocktail
met frisse vlierbloesem en munt.

5,75

Gevestigd in een
dynamische stad,
met een rijke historie
is dit café niet
zonder betekenis!

21,50

Pinot Grigio (Sicilië)
5,50
25,95
Heerlijk rijp fruit van perzik en peer zijn mooi aanwezig in deze
Itaiaanse witte wijn. Op de achtergrond proef en ruik je witte
roos. De frisse intensiteit vloeit mooi over in de afdronk

Laurent Miquel, Merlot (Frankrijk)
5,75
Vol van smaak met diverse houttonen en fruitaroma.

Met een toch wel eigen karakter en
met een wat nostalgische sfeer in een
ongedwongen ambiance!
Wij hopen dat u dit ook zo ervaart!

We hopen dan ook
dat u zich hier
thuis zult voelen!

Wij doen
ook catering!

Waterstraat 4, 7001 BH Doetinchem • telefoon (0314) 34 48 30 • www.cafe-jansen.nl

Diner

Dranken

Lunchgerechten
Super sandwiches

Bieren op de fles
Koffie - thee- chocolademelk
Koffie-espresso
Latte macchiato
Cappuccino of Fout bakkie
Loodvrije koffie
Irish coffee (met Bushmills Whiskey)
French coffee (met Cognac)
Café Bénédictine
Jansen's koffie (met Grand Marnier)
Verse muntthee- gemberthee
Thee (diverse smaken)
Warme chocolademelk
Slagroom
Melk-Karnemelk
Chocomel/ Fristi

€
2,65
3,70
2,85
2,80
6,75
6,75
6,75
6,75
3,85
2,65
3,25
0,75
2,25
2,75

Gebak
Tiramisu huisgemaakt
Appeltaart (gemaakt door meneer Rijnshoeven)
Brownie
Hazelnootschuimgebak

3,90
3,80
3,90
3,95

Frisdranken-vruchtensappen
Rivella Light, Russel & Co tonic
Royal Club Bitter Lemon
Ginger Ale of Cassis
Pepsi Regular, max, 7up of sisi
Sourcy rood / blauw
Appelsap, Tomatensap
Red Bull
Verse jus d'orange
Lipton Ice Tea of green tea

2,85
2,85
2,85
2,80
2,80
2,80
3,80
4,00
2,85

Port - vermouth - aperitieven
Campari-Pernod
Martini Bianco- Martini Rosso
Witte port- Rode port
Rode port 10 years

4,75
4,50
4,50
7,50

Cognac-armagnac
Armagnac Janneau V.S.
Grappa
Remy Martin VSOP

5,50
5,50
6,85

Binnenlands gedistilleerd
Ketel 1 jonge jenever- Bokma Oude jenever
Corenwijn- Vieux, Coebergh, Berenburg
Berentzen Apfelkorn- Jägermeister

3,70
3,70
3,70

Grolsch bieren van de tap
Grolsch Burgemeester glas
Grolsch halve liter

3,00
5,80

Grolsch Weizenbier

4,85

Grimbergen donker, blond
Grimbergen trippel
Corona
Duvel
Liefmans
Radler 2.0% / Radler 0.0% / Grolsch 0.0% / Weizen 0.0%

5,25
5,25
5,00
4,95
3,95

Likeuren
4,95
4,95
4,95
4,95

Whisk(e)y's
Johnnie Walker Red Label
Johnnie Walker Black Label
Dewar's white label
Jack Daniels - The Famous Grouse
Bushmills
Dalwhinny

4,95
6,50
6,50
5,95
4,95
7,95

Aperol spritz
Sprankelende mix van Aperol, Prosecco en bruiswater
Campari tonic
Campari, premium tonic, veel ijs en een partje limoen
Luxardo Limoncello
Limoncello van frisse zuid-Italiaanse citroenen, Hugo en ijs

Ham/kaas
Jansen (ham, kaas en gebakken ei)
Hawai
Kaas/tomaat
Henk/Kees (kaas, kip, prei, champignon en chillisaus)
Guus (oude kaas, salami op bruin brood)
Rhody (ham, kaas, frietjes met mayo en chillisaus)
Kaas/tonijn
Tosti Lotus (mozzarella, pesto en salami)

4,95
5,50
5,25
4,95
5,50
5,75
6,25
5,95
5,50

9,00

Sandwich Jansen
5,85
10,25
Toast met sla, gebakken kip, ananas, komkommer, ei en kerriesaus
Sandwich Noordzee
Toast met sla, komkommer, ei, gerookte zalm,
tonijn en sandwichsaus

8,50

14,95

Sandwich Luxembourg
Toast met sla, komkommer, gerookte kip, ei,spek
en sandwichsaus

7,20

12,80

Sandwich "BL"
8,50
Toast met sla, komkommer, ei, spek, sandwichsaus en frietjes

14,60

Kleine gerechten
9,95

Uitsmijter Stef 3 eieren, 		
spek en gebakken aardappelen

9,95

Omelet naar keuze:		
Omelet met champignons, spek, ham, kaas en tomaat
Met wit of bruin brood

9,95

7,75

Aqua Street				 13,25
Witte bol, gerookte zalm, mozzarella,
tomaat, rode ui en mosterdmayo

Bal gehakt met brood (bruin of wit)		

9,25

3,50

Geitenfluisteraar				10,95
Meergranenbol, geitenkaas, vijgencompote,
zongedroogde tomaat en pitten

Kroketten van het huis met brood (bruin of wit) 		

9,75

Meergranenbol gezond				 9,50

Jansen’s lunch wit of bruin brood 		
1 snee brood met rosbief, 1 snee met kroket,
1 snee met gebakken ei

10,25

Pannenkoek naturel		

6,95

Pannenkoek met spek 		

8,95

5,95
7,75

Alcoholvrij
7,50
4,95
5,10 / 5,57 / 7,75
4,95
4,95
4,95
4,95
6,85
5,50

Een knabbel voor bij de babbel
Stokbrood met kruidenboter en knoflooksaus
Portie oude kaas of jonge kaas met mosterd
Portie huisgemarineerde olijven
Bitterballen van het huis (8 st.)
Kipnuggets (8 st.)
Portie bami of nasiballetjes (8 st.)
Cas Spijker garnalen kroketje (4 st.)
Warme Mix 20 stuks/ 10 stuks
Smulplank
(tot 21.00 uur te bestellen,vanaf 2 personen) p.p

Tosti's

hele

Uitsmijter Jansen ham/kaas 3 eieren
met bruin of wit brood

Borrel &...

Bacardi Carta Blanca- Oro- Limon- Razz- Oakhart
Bacardi 4y, 8y, 10y
Bacardi Black
Eristoff Vodka
Bombay Sapphire gin of Cazadores Tequila
Bombay East gin
Star of Bombay gin
Bosford Rose gin- Bramble gin

€
5,85
5,85
5,95

De soepen worden geserveerd met stokbrood.

Amaretto di Saronno- Bailey's- Tia Maria
Cointreau- Southern Comfort- Grand Marnier
Luxardo Sambucca- Drambuie-Bénédictine
Malibu- Passoã- Safari

Crodino
Het Italiaanse alcoholvrije aperitief met een bite
Fluère & Tonic

Soepen
Groentesoep met ballen
Tomatensoep met ballen
Mosterdsoep met spekjes

halve

Sandwich gezond
4,95
Toast met sla, augurk, ananas, tomaat, komkommer,
ei, kaas en sandwichsaus

5,95
7,95
4,00
7,95
7,50
7,50
7,50
14,95 / 7,50
15,50

Jansens Classics
Italiano				10,25
Witte bol met pesto, tomaat, mozzarella uit de oven

Kip tok tok				 10,25
Maïsbroodje, gebakken kip, paprika, ananas en chilisaus
Broodje Dulac				 9,95
Pistolet uit de oven met ham, kaas, champignon, ui, ananas
Pistolet met carpaccio, rucola, oude kaas en truffelmayo		 12,25
Warm vlees 				 9,95
Bolletje met gebakken fricandeau en pindasaus
Broodje Verschrikkelijk				 10,25
Bolletje met al het lekkers uit de keuken
Jansen’s Hamburger				 14,25
Broodje runderburger, saus, sla, tomaat, augurk, ui, kaas, bacon
en friet
Kipsaté met friet of stokbrood				 15,25

Tuna kiek 'm 's goan				 9,95
Sla, tonijn, komkommer, tomaat, soja dressing met gember slices

Maaltijdsalades
Ceasar salade		
Kip, croutons, spek en Parmezaanse kaas
Vis salade		
Tonijn, garnalen, gerookte zalm, komkommer, ei en tomaat
Salade Nicoise 		
Boontjes, aardappels, tonijn, ei, olijven, sardines en ansjovis
Griekse salade		
Feta, komkommer, olijven, tomaat en ui
Jansen salade		
Spek, gebakken ei, ui, croûtons, tomaat en komkommer
Salade Geitenkaas 		
Komkommer, zongedroogde tomaten, pitten en honing

13,95
16,95
14,95
13,95
14,95
15,95

