
LUNCH
KAART

tot 17.00 uur

Wij hebben ook 
gluten/lactose vrij brood.  
Heeft u een allergie of dieet 
wens geef dit dan door  aan 

onze gastheer  
of gastvrouw.

Ons boerenbrood wordt 
dagelijks vers gebakken bij 
“bakkerij hengelo’’ hier in 

onze straat.  

Zin in iets zoets?! Vraag na 
ons (huisgemaakt) gebak of 
andere zoete lekkernijen.

 = vegetarisch of mogelijk

-----------------

-----------------

Soepen
(geserveerd met boerenbrood)

Tomatensoep  mogelijk € 5.50
met bosui en gehaktballetjes 

Mosterdsoep  mogelijk  € 5.50
met gebakken spekjes

Wissel soep   
vraag hiervoor na de gastheer of gastvrouw

Tosti’s
(wit of meergranen)

 Tosti ham/kaas  mogelijk  € 4.00
geserveerd met tomatenketchup 

Tosti gerookte zalm  € 6.00
met kaas, rode ui, zeekraal en geserveerd met 
mosterddille dressing

Tosti Franse brie   € 6.00
met paprika, champignons, ui en oregano

Tosti Jansen & Jansen  mogelijk   €  8.50 
ham/kaas, spiegel ei, friet, geserveerd  
metmayonaise en tomatenketchup

Sandwiches
(wit of meergranen)

Sandwich gezond   € 7.95
toast met jonge kaas, sla, tomaat, komkommer, gekookt 
eitje en sandwichsaus

Sandwich noordzee  € 9.75
toast met tonijnsalade, gerookte zalm, sla, rode ui, 
kappertjes en citroendressing

Sandwich Jansen & Jansen  € 9.95
toast met ham, sla, komkommer, gekookt eitje en 
sandwichsaus. geserveerd met frietjes en mayonaise

Wist u dat u ook bij ons kunt 

thee leuten 
& bier-wijn 

leuten!
Meer informatie vraag gerust bij onze  

gastheer of gastvrouw of kijk op onze website  
www.eetcafejansenjansen.nl

Spalstraat 1  •  7255 AA  •  Hengelo Gelderland
0575 461478  •  info@eetcafejansenjansen.nl

WWW.EETCAFEJANSENJANSEN.NL

Kom ook eens 
gezellig borrelen bij:

(hier om de hoek)



Plates
Hengelse gehaktbal met jus  € 9.95

keuze uit boerenbrood (wit of meergranen) of friet  
geserveerd met sla en mayonaise 

Plate kipdijsaté  € 12.95
geserveerd met sla, gebakken uitjes, kroepoek, atjar en 
satésaus. keuze uit; boerenbrood (wit of meergranen) of 
friet met mayonaise

Plate Schnitzel  € 12.95
geserveerd met sla, friet en mayonaise 

Plate Boeren schnitzel  € 14.50 
met kaas, paprika, champignons en ui
geserveerd met friet, sla en mayonaise

Plate zalm   € 15.50  
geserveerd met sla, friet, mosterd dille saus  
en mayonaise

Kids tot 14 jaar
Tomatensoepje  mogelijk  €  3.00

met gehaktballetjes 

Broodje hagelslag   € 3.00
2 boterhammen met diverse hagelslag en boter

Broodje knak   €  3.25
2 boterhammen met knakworst en mayonaise

Broodje Kroket  € 3.50
een boterham met kroket en mayonaise

Broodje ham/kaas  € 2.75
een boterham met ham of kaas

Boerenbrood 
(wit of meergranen)

Oude kaas   € 6.95
Reypenaar kaas, cherry tomaatjes, komkommer, gekookt 
eitje en dilledressing

2 Kroketten  mogelijk  € 7.95
keuze uit; rundvlees kroketten van de “Bourgondiër”,  
groenten of kaas kroketten “van dobben” met 2 sneeën 
boerenbrood en mosterd

Franse brie   € 8.50
warm uit de oven met hazelnoten en honing

Rauwe ham  € 9.95
met komkommer, pijnboompitten, parmezaanse kaas en 
truffelmayonaise

Broodje “hete” kip  € 9.95
gebakken kipfilet, paprika, champignons, ui en 
geserveerd met pittige chilisaus

Gerookte zalm  € 9.95
met zeekraal, cherry tomaatjes, rode ui en kappertjes
keuze uit; citroen, pesto of balsamico dressing

Runder carpaccio  € 9.95
met rucola, parmezaan, pijnboompitten en zongedroogde 
tomaatjes. keuze uit; pesto, truffelmayonaise of 
balsamico dressing

VEGA 12-uurtje    €  9.95
soepje, 2 sneeën boerenbrood met kaas, spiegel ei, 
groenten kroket “van Dobben” en een salade met brie

12-uurtje   € 9,95 
soepje, 2 sneeën boerenbrood met ham/kaas, 
spiegel ei, kroket van de “Bourgondiër” en een bol 
vleessalade

Eiergerechten 
met boerenbrood 

(wit of meergranen)

Uitsmijter ham/kaas  mogelijk  € 8.50 
op 2 sneeën boerenbrood en 3 gebakken spiegel eieren

 
Uitsmijter zalm  € 9.50

op 2 sneeën boerenbrood en 3 gebakken spiegel eieren

Omelet ham/kaas  mogelijk € 8.50
met 2 sneeën boerenbrood

Omelet Jansen & Jansen  mogelijk € 9.95
ham, kaas, paprika, champignons, ui en bol vleessalade 
met 2 sneeën boerenbrood

Maaltijd Salades 
(geserveerd met boerenbrood)

Salade Jansen & Jansen  mogelijk   € 14.00  
met krokante kipfilet, ananas, komkommer, cherry 
tomaatjes, croutons en kerriemayonaise 

Salade vis   € 14.00 
met gerookte zalm, zeekraal, rode ui, kappertjes en 
garnalenkoekjes geserveerd met chilisaus. keuze uit; 
citroen, pesto of balsamico dressing

Salade carpaccio  €  14.00 
met parmezaan, pijnboompitten, zongedroogde tomaten 
en rucola. keuze uit; pesto, truffelmayonaise of balsamico 
dressing
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