Warme dranken
Thee 							€ 2,00
Verse muntthee 					

€ 3,00

Winsumer thee 					

€ 4,50

Koffie 							€ 2,10
Espresso 						€ 2,20
Cappuccino 						€ 2,40
Café au lait 						

€ 2,50

Latte macchiato 					

€ 2,75

Winsumer koffie 					

€ 6,00

Irish, French, Spanish of Italian coffee		

€ 6,50

Warme chocolademelk 				

€ 3,00

Diner

Voor bij de koffie
Plak cake 						€ 2,00
Appelgebak 						€ 3,50
Suikerwafel met slagroom en vers fruit 		

€ 4,50

Slagroom 						€ 0,60
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Ijs
Coupe ijs met slagroom.

			

€ 6,50

Keuze uit 1 smaak ijs en 1 topping:
Smaak ijs 					Topping 		
• vanille 					• advocaat
• aardbei 					• boerenjongens
• chocolade					• chocolade saus
• banaan					• aardbeien saus
• stracciatella 				• vers fruit
• pistache
• aardbei/vanille
• chocolade/vanille

Suikerwafel met ijs en slagroom 			

€ 7,25

Hoorntje ijs 						€ 2,75
Keuze uit 1 smaak ijs

cafejena.nl

volg ons

Patat en snacks
Patat/ Vlaamse patat				

Plates
€ 3,00

Voorgerechten

Patat shoarma					€ 10,00

Soep van de dag					

€ 5,50

Frikandel 						€ 2,25

Stoetkörf met kruud’nbotter			

€ 5,25
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Zo lekker

Kroket 						€ 2,25
Bamischijf 						€ 2,25

Plates

Kaassoufflé						€ 2,25

Dagschotel 						€ 11,00

Kaaskroket						€ 2,50

Van maandag tot en met vrijdag

Bourgondische kroket 				

€ 3,00

Gehaktbal plate					€ 11,00

Loempia						€ 4,00

Lasagne plate 					€ 11,00

Broodje Hamburger 					

€ 4,95

Shoarma plate 					€ 12,50

Hamburger XXL					€ 5,00

Boog plate 						€ 12,50

Broodje Hamburger XXL				

€ 6,50

Loempia met ham, gebakken ei en pindasaus

Jeneverburger met friet 				

€ 12,50

Bami of Nasi plate					

Dikke burger van 100% rundvlees op

€ 12,50

Karbonade plate					€ 14,50

een Italiaanse bol met sla,komkommer,

Schnitzel plate

tomaat, augurk en gebakken ui.

				

€ 14,50

Kip saté plate					€ 15,00

Kapsalon						€ 10,00
Patat met shoarma, sla, komkommer,

Varkenshaas saté plate				

€ 16,00

Varkenshaas medaillons plate 			

€ 17,50

J&A plate						€ 17,50

tomaat en cheddar cheese uit de oven.

Schnitzel met gebakken ui, champignons en spek

Winsumerdiep plate					€ 17,50

Sauzen
Mayonaise, curry, ketchup 				

€ 0,30

Schnitzel met champignonsaus of pepersaus

Vlammensaus, pindasaus, knoflooksaus		

€ 0,60

Rustieke karbonade plate				

€ 19,50

T-bone steak plate 					

€ 22,50

Vegetarisch

Bij de borrel
Vaasje nootjes en pinda’s				

Maaltijdsalade geitenkaas plate			

€ 12,50

Maaltijdsalade zalm plate				

€ 14,50

Vegetarische quiche plate				

€ 13,50

€ 4,00

Olijven 						€ 4,50
Nacho’s met kaas uit de oven en dipsaus		

€ 5,00

Bitterballen 						€ 5,00
Kaas en worst 					

€ 8,50

Portie Minisnacks

Al onze plates worden geserveerd met patat en salade.
Het is mogelijk om i.p.v. patat gebakken aardappelen

Klein							€ 5,00

te bestellen. Hiervoor word een meerprijs van € 3,00

Middel							€ 7,50

berekend.

Groot 							€ 10,00
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