
afhaal
en

bezorgen

WINSUM

Bellen en bestellen op 0595 43 59 33

Menu kaart Eetcafé J&A  
Afhaal en bezorgen  
0595-435933 

 
Voorgerecht 
Stoetkörf met kruud’nbotter       €  5,00 
 
Hoofdgerechten Vlees 
 
Weekmenu          € 10,00 
Keuze uit twee stamppotten geserveerd met een gehaktbal of rookworst  
 
Gehaktbal plate         € 10,00 
Boog plate          € 10,00 
Loempia met ham, gebakken ei en pindasaus  
Lamachun          € 10,00 
Turkse pizza gevuld met shoarma, kaas en sla  
Shoarma plate          € 12,50  
Runder stoofvlees plate        € 12,50 
Schnitzel plate          € 12,50  
Kip saté plate          € 12,50  
Varkenshaas saté plate        € 13,50  
J&A plate          € 15,00  
Kerrie schnitzel met gebakken ui, champignons en spek   
Winsumerdiep plate         € 15,00  
Gepaneerde schnitzel met pepersaus of champignonsaus  
 
Hoofdgerecht Vis of vegetarisch  
Maaltijdsalade geitenkaas        € 10,00  
Vegetarische quiche plate        € 12,50  
Maaltijdsalade zalm         € 12,50  
 
Kindermenu 
Patat met een kroket en appelmoes       €  5,00 
Patat met een frikandel en appelmoes      €  5,00 
Patat met kipnuggets en appelmoes       €  6,00 
 
 

Bij al onze gerechten wordt patat en sla geserveerd met uitzondering van het weekmenu. 
Voor het bezorgen van maaltijden brengen wij €1,50 in rekening. 

       

 

 

 

     

Voorgerecht
Stoetkörf met kruud’nbotter       €  5,00

Hoofdgerechten Vlees

Weekmenu          € 10,00
Keuze uit twee stamppotten geserveerd met een gehaktbal of rookworst 

Gehaktbal plate         € 10,00
Boog plate          € 10,00
Loempia met ham, gebakken ei en pindasaus 
Kapsalon         € 10,00
patat met choarma, sla, tomaat, komkommer en cheddar cheese uit de oven.
Lamachun          € 10,00
Turkse pizza gevuld met shoarma, kaas en sla 
Shoarma plate          € 12,50 
Runde stoofvlees plate        € 12,50
Schnitzel plate          € 12,50 
Kip saté plate          € 12,50 
Varkenshaas saté plate         € 13,50 
J&A plate          € 15,00 
Kerrieschnitzel met gebakken ui, champignons en spek  
Winsumerdiep plate         € 15,00 
Gepaneerde schnitzel met pepersaus of champignonsaus 

Hoofdgerecht Vis of vegetarisch 
Maaltijdsalade geitenkaas        € 10,00 
Vegetarische quiche plate        € 12,50 
Maaltijdsalade zalm         € 12,50 

Kindermenu
Patat met een kroket en appelmoes       €  5,00
Patat met een frikandel en appelmoes      €  5,00
Patat met kipnuggets en appelmoes       €  6,00  

        


