PROEF
(en) meer...

Koffies enzo

2 halve voorgerechten
2 halve hoofdgerechten
en dessert
1/2
Stel uw eigen
menu samen!
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De gerechten worden na elkaar geserveerd in 3 of 5 gangen

Veurgerechten

Heufdgerechten

Kerrie-kippensoep

6 3/4

kip | Granny Smith | rode peper | basmati

Oosterse zalm

11 1/2

taugé | paksoi |sesamdressing | gefrituurde
wonton | soja | oestersaus
Kan ook als maaltijdsalade

Eendenborst

11 1/2

gember | sereh | bleekselderij |rode paprika |
mayonaise van limoenblad | wasabi crunch

Slakken

Carpaccio

11
truffeldressing | pijnboompitten | boerenkaas |
rode ui | rucola | kappertjes

1/2

Gorgonzola

1/2

10

er
e
h

Spe
ci

SPARERIBS

watermelon | grilled and marinated with:

Whisky-coke,
Sweet as honey
or Pepperhot

19 1/2

geroosterde prei| rode paprika | aardappeldragonpuree | Pernod saus
20

6 1/2

Sorbet of roomijs

7 1/2

3 soorten | gemarineerd fruit
18 1/2

17 1/2

Kaasbordje

8 of 11
vijgenmarmelade | rozijnenbrood

1/2

3 1/4
2 1/2
3 1/4

Is er een feestje aan tafel?
laat het ons even weten!!!
De Jonckheer heeft een eigen Cadeaubon,
heel leuk om te geven nog leuker om te
krijgen!!! Het bedrag kunt u zelf bepalen.

Verse muntthee

3 1/2

Gemberthee

3 1/2

Latte macchiato

3 3/4

Big coffee, grote koffie met slagroom en
hazelnootcrunch

4 1/2

Koffie verkeerd met warme melk

3

Cappuccino

3 1/2

Koffie met slagroom

3 1/2

Espresso double

4 1/4

Koffie, espresso en thee

3

Café complet | koffie/thee | likeur naar keuze
bonbons en lekkernijen

11

( 3 of 5 kazen )

Hele hele hele lekkere koffie’s

Voor onze kleine vrienden

Keuze | kroket | frikandel | kipnuggets
kaassouflé | friet | appelmoes

191/2

Gerechten met een
zijn of kunnen vegetarisch.
Heeft u een allergie of dieet, geef het ons door.

7

chococrunch | gel witte chocolade
chocolade roomijs

vanille-ijs | warme chocosaus | slagroom

rode biet en tofu | parelgort gegaard in soja
rode curry krokant | oesterzwammen | bosui
zwarte bonen-sesam saus

Boerenbrood met dips en kruidenboter
Pommes frites met mayonaise
Frisse groene salade

Chocolade cheesecake

1/2

1/2

satésaus | roerbak groenten | kroepoek

Loempia shiitake

7 1/2

Dame blanche

ossenhaas | satésaus | roerbakgroenten
opak pedis

Saté boerderij kip

Taartje watermeloen

crème meloen | rode bessengel | limoensorbet

Bijgerechten (Los bij te bestellen)

al

De Jon
ck

tramezzini | spinazie | tomaat | ei | paprika
mayonaise
Kan ook als maaltijdsalade
17 1/2

22 1/2

aubergine zalf | courgette citrus olie | tomaat
aardappel | truffelsalsa saus

Saté Bali
10 1/2

knoflook | room | bieslook

Diamanthaas

Kabeljauw gemarineerd
17 1/2

Desserts

Bij alle Koffies enzo komt
de snoepdoos op tafel!

9

Spareribs | friet | saus

12 1/2

Kids visje of vlees

12 1/2

aardappelpuree | groenten

Poffertjes | boter | poedersuiker

9

Zoete zwoele liefde, koffie met baileys,
room en kletskoek

7 3/4

Super choco, warme chocomelk met
melkschuim en slagroom
Internationale koffies
Irish, French, Brasil, Spanisch of Italian
BOKO huismix met 5 soorten drank
echt een aanrader!!!

4
7 3/4

7 3/4

Onze kindergerechten worden geserveerd
met frietjes en appelmoes.
Extra bakje friet met mayonaise

2 1/2

Andere lekkertjes bij de koffie

Kleine toetjes

smarties | je mag de beker houden

Cognacs, Armangnac, Calvados, Grand Marnier,
43 uit Spanje, Amaretto, Cointreau, Kahlua,
Drambuie, Sambuca of een van onze 25 Whisky’s

Ben en Jerry’s ijs
???
chocolate fudge brownie of strawberry cheesecake

Reserveren kan via www.dejonckheer.nl
Voor acties volg op ons facebook.

Dierenbeker met roomijs

4

1/2

Voorgerechten

Kerrie-kippensoep
kip | Granny Smith | rode peper | basmati

Oosterse zalm

Desserts

Taartje watermeloen
crème meloen | rode bessengel | limoensorbet

taugé | paksoi |sesamdressing | gefrituurde wonton | soja | oestersaus
Kan ook als maaltijdsalade € 17,50

Chocolade cheesecake

Eendenborst

Dame blanche

gember | sereh | bleekselderij |rode paprika | mayonaise van limoenblad | wasabi crunch

vanille-ijs | warme chocosaus | slagroom

Slakken

Sorbet ijs | 3 soorten | gemarineerd fruit | kletskop

chococrunch | gel witte chocolade | chocolade roomijs

knoflook | room | bieslook

Carpaccio

Kaas bordje | 3 of 5 kazen | vijgenmarmelade | rozijnenbrood € 8, 0f 11,50

truffeldressing | pijnboompitten | boerenkaas | rode ui | rucola | kappertjes

Gorgonzola
tramezzini | spinazie | tomaat | ei | paprika mayonaise
Kan ook als maaltijdsalade € 17,50

Hoofdgerechten

Diamanthaas
aubergine zalf | courgette citrus olie | tomaat |aardappel | truffelsalsa saus

Kabeljauw gemarineerd
geroosterde prei| rode paprika | aardappel-dragonpuree | Pernod saus

Saté Bali
ossenhaas | satésaus | roerbak groenten | opak pedis

Saté boerderij kip
satésaus | roerbak groenten | kroepoek

Loempia shiitake
rode biet en tofu | parelgort gegaard in soja | rode curry krokant | oesterzwammen | bosui | zwarte
bonen-sesam saus

IN RONDJE!

De Jonckheer special
Spareribs | watermelon | grilled and marinated with Whisky-coke, sweet as honey )bijtje) of pepperhot
(pepertje) € 19,50

Voor onze kleine vrienden
Keuze | kroket | frikandel | kipnuggets | kaassoufflé | friet | appelmoes
Spareribs | friet | saus
Kids visje of vlees | aardappelpuree | groenten
Onze kindergerechten worden geserveerd met frietjes en appelmoes.
Extra Bakje friet met mayonaise
Poffertjes | boter | poedersuiker
Dierenbeker met roomijs | smarties | je mag de beker houden
Ben en Jerry’s ijs | chocolate fudge brownie of strawberry cheesecake

