Bistro & aperitiefbar

Jeanpagne
LUNCH~BORREL~DINER

Collations
Pain Rustique 4,50
brood met smeersels
Crudité 3,50
rauwkost met huisgemaakte
spread
Portie Olijven 4,50
groene en Leccino olijven

Croques

Petits Pains

Onze Croques (Franse tosti’s) worden in de oven bereid
en gegratineerd.

Pain de Jura 6,50
cottage cheese, bietenhummus en
granaatappel

Monsieur 6,50
ham en/of kaas, gegratineerd met
Gruyèrekaas

Bayonn ham 7,50
Franse gedroogde ham met
truffelcrème

Chèvre 7,95
geitenkaas van boerderij
“het Geertje” met vijg en appel

Clubsandwich 10,50
kipfilet, kaas, bacon, ei, sla en
kerriemayonaise

Rillette de Canard 7,50
lauwwarm met brood
Sardines van Ortiz 8,50
met brood en peperolie
Steak Tartare 12,50
“à la minute” bereid

Salades
Supplement: kipfilet 3,95 - Bawykov zalm 6,75
Classic Caesar 8,50
little gem, spekjes, ei,
parmezaan, caesardressing en
croutons

Plateaus

Verte 7,95
groene salade aangemaakt met
french dressing, rode ui, tomaat en
zoetzure groente

Waldorfsalade 7,95
selderij, appel, rozijnen, walnoten
en citroen

Fromage 9,50
selectie van kazen uit
verschillende landen
Charcuterie 9,50
verschillende fijne vleeswaren
Plateau Jeanpagne 15,95
proeverij van kaas, vleeswaren,
crudité en brood met smeersels

Plats chauds
Coq au vin 16,95
kippenbout gegaard in rode wijn met groente en
aardappelgarnituur

Boeuf bourguignon 16,95
Franse runderstoof gegaard in rode wijn met
krieltjes, champignons en zilveruitjes

Hamburger 15,50
huisgedraaid met kaas, bacon, ei, verse frites en sla

Saumon en Papillote 16,95
met seizoensgroenten, limoen en roze peper

Vanwege Corona is de horeca helaas op last van de overheid tijdelijk gesloten voor gasten.
Wel kunt u in deze periode thuis van onze bovenstaande gerechten genieten tussen 12:30 en 20:00
uur. U kunt deze afhalen op de Nieuwe Rijn 27 of laten bezorgen binnen 10 minuten fietsafstand (na
digitale betaling). Ook kunt u de wijnen van onze wijnkaart bestellen met € 10,-- korting op de
verkoopprijs en onze frisdranken en speciaalbieren (reguliere prijs). Voor bezorgen geldt een
minimumbedrag van € 25,-- per bestelling.
Plaats uw bestelling via:
Telefoonnummer: 085-8771500
Mail: info@jeanpagne.nl
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.

