
 
BISTRO & APERITIEFBAR 

JEANPAGNE 
LUNCH~BORREL~DINER 

 

Wij serveren lunch van 12:00 tot 15:00, tussen 15:00 en 17:00 kunt gebruik maken van onze uitgebreide borrelkaart. 
 

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. 

 

Hors-d'oeuvres 
Bites/voorgerechten 

 

Pain Rustique 6,50  
Frans stokbrood met Beurre d’Isigny 

 en olijfolie   
 

Bitterballen 9,50 
‘De Bourgondiër’ 8 stuks 

 

Artichaut vinaigrette 9,50 
hele artisjok op Franse wijze  

met vinaigrette 
 

Terrine de Campagne 11,95 
huisgemaakte boerenpaté met 

cranberry, pistache, rodekool crème 
en pompoen    

 

Escargots de Bourgogne 16,95 
6 stuks van Slow escargots, gevuld 

met kruidenboter, en brood 
 

Tourteaux krabpoten 21,50 
Noordzeekrab poten met dille en 

dragonsaus 
 

Plateau fromage 13,50 
selectie van kazen uit  
verschillende landen 

 

Plateau charcuterie 13,50 
fijne vleeswaren 

 

Tostada gamba’s 13,50 
krokante minitortilla met gamba, 

 zoetzuur en Tonkatsu saus 
 

Cocotte Paddo en raclette 11,50 
gratin van paddenstoelen  

en raclette   
 

Filet de thon 13,50 
tonijnfilet met aspergetips en sambai  

 

Rillette de Canard  11,50 
lauwwarm geserveerd met brood  

 

Chipolata 12,95 
gebakken ui, padron peper  

en brood 
 

Camembert rôti 14,50 
hele camembert uit de oven met 
pruim, dadels, gerookte amandel  

en stokbrood  
 

Steak Tartare 15,00 
“à la minute” bereid 

 

Plateau Jeanpagne 29,50 
proeverij voor 2 personen van kaas, 
vleeswaren, zoetzure groente, olijven, 

gerookte amandelen, terrine de 
campagne en brood met Beurre 

d’Isigny en olijfolie   
 

 
 

  

 

Soupes 
Soepen 

 
Bisque 12,50 

soep van schaaldieren met 
écrevisse en rouille 

 
Franse uiensoep  

en croûte  
12,50 

uiensoep met bladerdeeg deksel 
en gruyèrekaas  

 

Plats aux œufs 
Eiergerechten 

 
 

Uitsmijter 8,95 
3 eitjes op brood  

 

Supplement  
ham +1,50 
kaas +1,50 

 
Œufs Bénédicte 12,50 

2 gepocheerde eieren op brioche 
 met beenham 

en hollandaisesaus  
 

Bénédicte Bawykov 15,50 
2 gepocheerde eieren op brioche  

met Bawykov zalm 
en hollandaisesaus 

Salades  
 
 

 Salade Jeanpagne 15,50 
blauwkaas, gegrilde groentes 

met een groene kruiden-
yoghurt dressing    

 
Caesar 15,50 

romeinse sla met kip, ei, 
croutons, parmezaan, spek en 

ansjovis     
  
 

Croques 
Franse tosti’s 

 
Monsieur 10,50 

ham en kaas, gegratineerd met 
bechamelsaus en gruyèrekaas  

 
Dujour dagprijs 

wisselende croque, de bediening 
licht deze graag toe 

 
 

“Let op, de Croques hebben een 
langere bereidingstijd” 

 
 

Pain 
Broodjes 

 
Pulled procureur 12,95 

 pulled pork op tunnbröd met zoet-zuur, krokante uitjes en 
limoenmayonaise 

 
Portobello 13,50 

Stracciatella, radijsscheuten, pistache  
en gepofte paprika 

 
Clubsandwich 13,50 

kipfilet, kaas, bacon, ei, sla en kerriemayonaise  
 

Hamburger 17,95 
huisgedraaide burger op brioche met kaas, sla, 

 tomaat, augurk, bacon, gebakken ei en verse frites 
 

Croquetten 13,50 
2 rundvleescroquetten van de Bourgondiër geserveerd op 

 een halve baguette met Beurre d’Isigny en mosterd 
 

   

Plateau d’huîtres 
Oesters 

 

6 stuks 19,50 
 

(zolang de voorraad strekt) 
 

Patisserie 
Zoetigheden 

 
 

Tarte tartin 
8,50 

van appel met 
amandel en een 
vanille hangop 

   

Crème brûlée 
8,50 

 gemaakt met 
tonkabonen   

Baba au rhum 
8,50 

rumcake met 
boerenjongens, room 

en sinaasappel  
 

   

 
 

 

Suppléments 
 
 

Extra brood 3,00 
 

Frites met mayonaise 5,50 
 

Salade verte 4,50 
 

 


