
 

 

Voorgerechten 
 
Tomatensoep        4.95 
Geserveerd met brood en kruidenboter 

 
Soep van de dag        4.95 
Geserveerd met brood en kruidenboter 
 

Brood met smeersels       4.50 
Heerlijke starter om te delen 
 

Carpaccio         8.95 
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 
rucola en truffelmayonaise 

 
Carpaccio Royal        11.95 
Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas, pijnboompitten, 
rucola, truffelmayonaise en gebakken gamba’s 

 
In panko gebakken gamba’s      8.95 
Krokante gamba’s met chilimayonaise 

 
Gerechten zijn vegetarisch óf kunnen vegetarisch besteld worden.   

Hoofdgerechten 
Alle hoofdgerechten (m.u.v. de pastagerechten) worden standaard geserveerd met friet, 

mayonaise en gemengde salade 
 

Varkenshaas         14.95   

Met champignonsaus en warme groente 

Schnitzel          13.95   

Met champignonsaus en warme groente 

Boerenschnitzel         14.95 

Met gebakken spek, champignons, ui, paprika en champignonsaus  

Gemarineerde spare-ribs      16.95   
Gereserveerd met knoflooksaus 

‘’De klassieker‘’ Thaise kip      10.75 

Gebakken kipfilet met prei en taugé, afgeblust met oriëntaalse saus 

‘’De klassieker‘’ Asten             10.75 

Gebakken kipfilet met bacon, ui, paprika en cocktailsaus  

Truffelpasta          12.95 

Met romige truffelsaus, champignons, gerookte kip en Parmezaanse kaas  



 

 

Pasta gamba         15.95 

Met romige saus, gebakken gamba’s en Parmezaanse kaas   

Vegetarische lasagne       12.95 

Rijkelijk gevuld met groente en vegetarisch gehakt 

Burgers 

Alle burgers en burgersalades worden geserveerd met friet, mayonaise en salade 

Jantjes burger        11.50   
100% rundvlees met bacon, uien, augurk, tomaat en burgersausjes  

Jantjes cheeseburger       11.75   
100% rundvlees met kaas, bacon, uien, augurk, tomaat en burgersausjes  

Truffelburger        13.75   
100% rundvlees met gebakken champignons, spek, uien 

Parmezaanse kaas en truffelmayonaise   

Fish burger         13.75  
Krokante kabeljauwfilet met tomaat, augurk, en remouladesaus   

Groente burger        12.75   
2 Rijk gevulde groenteburgers met uien, augurk, tomaat en burgersausjes   

 

!TIP!  Salade Burger 
Alle burgers kunnen geserveerd worden op salade (zonder broodje) 

 

Maaltijdsalades 
Alle salades worden standaard geserveerd met brood en kruidenboter 

Salade carpaccio         12.75     
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, balsamico,  

pijnboompitten en Parmezaanse kaas  

!TIP!  Salade carpaccio royal      15.75  
Rundercarpaccio met gebakken gamba’s, truffelmayonaise, balsamico,  

pijnboompitten en Parmezaanse kaas 

Salade met vis         16.75 
Met gerookte zalm, Hollandse garnalen, gebakken gamba’s, rode ui, ei,   

zongedroogde tomaat en mosterd dille dressing 

 

 

Wij rekenen op uw begrip als er een gerecht niet meer voorradig is. 

 


