
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broodbol: tapenade, boter, zeezout 6  

Soep van het moment: regelmatig wisselend 6 

Bistro Jan plank: seizoensgebonden, ca 2 personen 22 

 

 

 

 

 

 

Zalm: huisgerookt, mierikswortel, venkelsalade, tijgermelk 12 

 

 

 

 

Voorgerechten 

Flammkuchen: 

Kruidenkaas, ui, spek, rucola 12  

Gerookte zalm, kruidenkaas, bosui, kappertjes 13  

Geitenkaas, walnoten, honing, rucola 13 

Salade Geitenkaas:  

honing, walnoten, appel, rode ui/tijm chutney 10 

Salade ‘’Surf & Turf’’:  

rosbief, gemarineerde gamba’s, sesamdressing, tomaat, 

komkommer, geroosterde paprika 11 

Salade Caesar: krokante kip, croutons, gepocheerd ei, 

avocado, bindsla 11 

Salade Niçoise: tonijn, haricots verts, geroosterde rozeval, ei, 

tomaat, olijven 11 

 

 

Carpaccio: ui, kappertjes, pittenmix, Parmezaanse kaas, 

rucola, truffelmayonaise 10 

De zalm wordt bij Bistro Jan middels een speciale oven bereid, zodat 

de rookontwikkeling zorgt voor de perfecte smaakbeleving.  

Gegratineerde slakken: gruyère, brood 9  

Nacho’s: Cheddar, sour crème, guacamole, tomatensalsa 7 

 

Zalm op de huid gebakken: 

pasta, zeekraal, wortel, witte wijnsaus 19  

Fish & Chips: 

frites, coleslaw, doperwtencrème, remouladesaus 17 

Pasta aglio olio:  

gamba’s, Parmezaanse kaas, rucola, citroen 17 

Fisherman’s choice: 

regelmatig wisselend, garnituur van het seizoen ? 

 

Camembert: 

uit de oven, gegrilde groenten, brood 16  

Risotto: 

truffel, seizoensgroenten, gepocheerd ei 17  

Ravioli:  

ricotta, spinazie, rode pestosaus, Parmezaanse kaas 17 

Salade Geitenkaas:  

honing, walnoten, appel, rode ui/tijm chutney 17 

Salade Surf & Turf:  

ossenhaas, gamba’s, geroosterde paprika, Parmezaanse kaas, 

gepofte tomaat, knoflook, sesamdressing 19 

Salade Caesar: krokante kip, croutons, gepocheerd ei, avocado, 

bindsla 11 

Salade Niçoise: tonijn, haricots verts, geroosterde rozeval, ei, 

tomaat, olijven 11 

 

Ossenhaas:  

garnituur van het seizoen,   26 

Steak van Jan:  

garnituur van het seizoen,    22 

 

 

 

 

De ossenhaas kenmerkt zich als een zeer mals vleesdeel. De steak van 

Jan is een bavette steak en vormt een meer gemarmerd stuk vlees.  

Saté van kip: pindasaus, oosters garnituur, frites 16 

Butcher’s choice: regelmatig wisselend, garnituur van het seizoen,        ?  

 
Bistro burger: 

sla, tomaat, pickles, BBQ-saus,  

frites met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas 17  
 

In samenwerking met onze slager hebben wij ervoor gekozen om 

de MRIJ runderburger te serveren. De burger is van een speciaal 

runderras, wat bekend staat om zijn goede kwaliteit. 

Frites met mayonaise 4  

Frites met truffelmayonaise en 

Parmezaanse kaas 5 

Keuze bij vleesgerechten 

Roquefortsaus  

Romige pepersaus 

Truffeljus 

Frites, snack, mayo, appelmoes 11 

Pasta Bolognese 13 

Risotto met groente 13 

Dinerkaart  
Hoofdgerechten 

Vis 

Vlees 

Vegetarisch 

Salades 

Heeft u een voedselallergie of andere speciale wensen wat betreft de gerechten? Laat het ons weten! 

 

Tot 12 jaar 

Voor de kids 

Bijgerechten  Sauzen  


