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

Lunch

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

Soep van de dag					

€ 5,50

Patat shoarma					€ 10,00

Stoetkörf met kruud’nbotter 			

€ 5,25

Frikandel 						€ 2,25

Tosti ham/kaas					€ 3,00
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Tosti geitenkaas, hawaii of Italiaans		

Kroket 						€ 2,25
2,25

€ 3,75

Uitsmijter ham/kaas					€ 6,00

Kaassoufflé						€ 2,25

Gehaktbal met brood				

€ 8,50

Kaaskroket						€ 2,50

Karbonade met brood				

€ 10,00

Bourgondische kroket 				

€ 3,00

Kipsaté met brood 					

€ 10,00

Loempia						€ 4,00

Varkenshaas saté met brood 			

€ 11,00

Broodje Hamburger 					

€ 4,95

Broodje shoarma 					

€ 7,00

Hamburger XXL					€ 5,00

Kroketten op brood 					

€ 8,50

Broodje Hamburger XXL				

€ 6,50

Boerenschnitzel met brood 				

€ 13,50

Jeneverburger met friet 				

€ 12,50

Schnitzel met gebakken champignons, ui,

Dikke burger van 100% rundvlees op

paprika, prei en spekjes

een Italiaanse bol met sla,komkommer,

Panini J&A						€ 8,50

tomaat, augurk en gebakken ui.

Uit de oven met ham, salami, tomaat,
kaas, ui, brie en geraspte kaas.

Kapsalon						€ 10,00

12 uurtje 						€ 10,00

Patat met shoarma, sla, komkommer,

Twee boterhammen met een kroket,

tomaat en cheddar cheese uit de oven.

plak ham, plak kaas en een gebakken ei.
Geserveerd met een bolletje salade.

Sauzen

Wrap

Mayonaise, curry, ketchup 				

€ 0,30

Zalm, en bieslook roomkaas 			

Vlammensaus, pindasaus, knoflooksaus		

€ 0,60

Tonijn							€ 9,50
Salami, brie en tomaten tapenade			

€ 9,50

€ 9,50

Shoarma						€ 9,50
Hete kip						€ 9,50

Bij de borrel
Vaasje nootjes en pinda’s				

Luxe broodje bruin of wit
Kaas, ham of brie					

Gezond						€ 6,00
€ 4,00

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

€ 5,00

Hawaii							€ 6,00
Pesto, tomaat en mozzarella			

€ 6,00

€ 5,00

Bitterballen 						€ 5,00

Heulapart 						€ 8,50

Kaas en worst 					

Gehaktbal in schijven gesneden met pindasaus

€ 8,50

Portie Minisnacks

Warmvlees speciaal 					

Klein							€ 5,00

met pindasaus en gebakken ui

Middel							€ 7,50

Pieterpad 						€ 8,50

Groot 							€ 10,00

Rustiek broodje gezond met geitenkaas

Gerookte zalm, en bieslook roomkaas		

€ 8,50

€ 9,50
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