Bistro & aperitiefbar

Jeanpagne
LUNCH~BORREL~DINER

Croques

Lunch

Onze Croques (Franse tosti’s) worden
in de oven bereid (gegratineerd met
bechamelsaus en Gruyèrekaas) zodat
rekening dient te worden gehouden
met een langere bereidingstijd.

Soupe du jour

Monsieur

Bisque de Homard

3,95

met ham en/of kaas

Madame

4,75

SoepEN

7,95

kreeftensoep

Petit PainS

ham-kaas en een spiegelei

wit of bruin

Fromage de Chèvre

4,75

belegen geitenkaas van boerderij
“het Geertje” met tomatentapenade
en rucola

Poulet Méditerranéen 4,75
gekruide kipfilet, kaas en
zongedroogde cherrytomaatjes

Salades
Salade Niçoise

dagprijs

Roombrie

5,25

met honing en walnoten

Eiersalade

5,25

Huisgemaakt volgens eigen recept

Oude oplegkaas

13,95
13,50

geserveerd met kipfilet, spiegelei,
spekjes en ansjovis

Salade gamba’s

13,50

gemarineerde gamba’s
met little gem sla

Salade
warme geitenbrie
een frisse salade met geitenkaas

12,50

7,50
9,75

kipfilet, kaas, bacon, ei, sla en
kerriemayo

6,50
7,50

met crème fraîche en noten

Gerookte Zalm

6,25

Bayonne ham

7,50

Tarte Flambée
(de Franse flammkuchen)

Classic

5,50

met crème fraîche, spekjes en ui

Jeanpagne

7,50

Bayonne ham, bechamelsaus en
Comté

van de Bourgondiër

Kogelbiefstuk

16,95

met groentegarnituur en verse frites

Hamburger

15,50

huisgedraaid met kaas, bacon,
spiegelei, verse frites en sla

16,95

met groentegarnituur en verse frites

mozzarella, tomaat en basilicum

Kipfilet uit de oven

Provençaals

Zalmfilet

Wraps
Caprese

6,75

Croquetten op brood 6,50

gerookte rundermuis

Clubsandwich

Brie en tomaat

6,95

met tonijn en ansjovis van Ortiz

Caesar salad

6,25

Warme
gerechten

gezond met ham en/of kaas

Runderrookvlees

Ham en/of kaas

6,50

2-3 jaar oude graskaas van
kaasboerderij Captein

Pain Santé

Uitsmijters

Oeufs Bénédicte
gepocheerde eieren met ham

7,50
met gerookte zalm

8,50

8,50

met kruidencrème
Omdat wij gebruik maken van dagverse producten, is het mogelijk dat producten tijdelijk niet voorradig zijn.
Voor vragen over allergenen of onze gerechten kunt u terecht bij de bediening.
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Jeanpagne
LUNCH~BORREL~DINER

Vooraf
Pain Rustique

4,50

Diner

met aioli en tomatentapenade

Kastanjechampignons 5,50

Vegetarisch
Risotto Nouveau Rhin 15,95
risotto van de Chef met wisselende
ingrediënten

SoepEN

in knoflookboter en groene kruiden

Soupe du jour

dagprijs

Ratatouille burger

Quiche Lorraine

Bisque de Homard

7,95

vegetarische hamburger met verse frites
en sla

5,50

spekjes gegratineerd met
Gruyèrekaas

Gevulde pepers

kreeftensoep

Vis van de dag

Terrine de Campagne12,50
met ingelegd zuur en piccalilly

10,50

drie stuks met een crème van zoete
aardappel en citroenvinaigrette

Foie gras

17,95

Vlees

Vis

6,50

met vegetarische couscous

Coquilles

dagprijs

wisselend visgerecht

Zalmfilet

16,95

met groentegarnituur, romige dillesaus
en aardappelgarnituur

Zeetong

dagprijs

á la meunière met verse frites

12,50

“à la minute” bereid
Voor meer voorgerechten
verwijzen wij u graag naar onze
borrelkaart.

dagprijs

seizoensgebonden vleesgerecht

Hamburger

15,50

huisgedraaid met kaas, bacon, spiegelei,
verse frites en sla

Kogelbiefstuk

16,95

met groentegarnituur en verse frites

16,95

kip gegaard in rode wijn geserveerd met
aardappelgratin

Menu:

Jeanpagne

~
wisselend 3-gangen menu

Salades
Voor onze selectie aan
maaltijdsalades verwijzen
wij u graag naar de
lunchkaart aan de
ommezijde

Vlees van de dag

Coq au vin

gebakken eendenlever op brioche
met calvadossaus en appel

Steak Tartare

15,50

27,50
De bediening licht u graag
toe welke gangen de keuken
vandaag voor u zal bereiden

Bœuf bourguignon
Franse runderstoof gegaard in rode
wijn met krieltjes, champignons en
zilveruitjes

16,95

Omdat wij gebruik maken van dagverse producten, is het mogelijk dat producten tijdelijk niet voorradig zijn.
Voor vragen over allergenen of onze gerechten kunt u terecht bij de bediening.

