Bistro & aperitiefbar

Jeanpagne
LUNCH~BORREL~DINER

Lunch

Croques
Onze Croques (Franse tosti’s) worden in
de oven bereid (gegratineerd met
bechamelsaus en Gruyèrekaas) zodat
rekening dient te worden gehouden met
een langere bereidingstijd.

Monsieur

Tarte Flambée

Kipfilet uit de oven
met crème fraîche en noten

Gerookte Zalm

3,95

5,50

4,75

saucisson de jésus (salami),
bechamelsaus en Comté

4,50

6.95

ham-kaas en een spiegelei

mozzarella, tomaat en pesto

Nouveau Rhin

4,50

SoepEN

saucisson de jésus (salami) en brie

Salades
Gamba’s

Soupe du jour

dagprijs

Tomatensoep

5,50

Méditerranée
met sardines, olijven en tomaat

Légumes

wit of bruin

Roombrie

Ham en/of kaas

6,25

Brie en tomaat

6,75

Champignons

6,75

Bayonne ham

7,00

Warme
gerechten

12.50

gegrilde groenten met geitenkaas en
honing

met honing en walnoten

Eiersalade

Geserveerd met kipfilet,
spiegelei, spekjes en ansjovis
12,50

5,25

Paris

6,50

6,50

Apfelstrüdel

5,50

met slagroom en vanillesaus

7,50

met kruidenkaas

Clubsandwich

9,50

huisgedraaid met kaas, bacon en een spiegelei

Patisserie

Bayonne ham en Comté

Gerookte zalm

12,50

kogelbiefstuk met brood

Hamburger

2-3 jaar oude graskaas van
kaasboerderij Captein

6,50

van de Bourgondiër

Steak

huisgemaakt

Oude oplegkaas

Caesar salad

Twee croquetten op brood
5,25

7,50

Uitsmijters

Petit PainS
12,50

7,50

belegd met kruidencrème

13,50

met little gem sla

6,50

met humus

“Classic”

“Jeanpagne”

Caprese

Gegrilde groenten

met crème fraîche, spekjes en ui

met ham en/of kaas

Madame

Wraps

Suikerwafel

3,75

geserveerd met vanille-ijs en slagroom

9,75

kipfilet, kaas, bacon, ei, sla en kerriemayo

Citroentaart
huisgemaakt

Omdat wij gebruik maken van dagverse producten, is het mogelijk dat producten tijdelijk niet voorradig zijn.
Voor vragen over allergenen of onze gerechten kunt u terecht bij de bediening.

3,25
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Diner

vooraf
Pain Rustique

Risotto Nouveau Rhin

4,50

met aioli en tomatentapenade

5,50

met wisselende ingrediënten

Terrine de Campagne 12,50
geserveerd met brood

Coquilles

10,50

drie stuks met sla en antiboise

Vis van de dag

16,95

18,50

á la meunière met verse frites en citroen

gebakken ganzenlever op brioche met
calvadossaus en appel

Steak Tartare

16,95

hele forel met groenten en
aardappelgarnituur

Sliptongen

Foie gras

dagprijs

wisselend visgerecht

Forel uit de oven

Pain santé

voor erbij
Side Salad

2,95

Portie frites

3,50

Vlees

DessertS

“à la minute” bereid

SoepEN
Soupe du jour

dagprijs

Tomatensoep

5,50

12,50

burgerbroodje met diverse groenten,
een spiegelei en verse frites

12,50

Voor meer voorgerechten
verwijzen wij u graag naar onze
borrelkaart.

Stroopwafelparfait

Entrecôte

Fromage

9,50

selectie van kazen uit verschillende landen

Chocotaart

5,50

met pecannoten, crème van amarena-kersen en
slagroom

21,50

Crème brûlée

5,50

van witte chocolade

dagprijs

seizoensgebonden vleesgerecht

Salades
Voor onze selectie aan
maaltijdsalades,
zie ommezijde

Hamburger

15,50

huisgedraaid met kaas, bacon, spiegelei,
verse frites en sla

Steak

16,95

kogelbiefstuk met verse frites

Boeuf Bourguignon

5,50

geserveerd met gezouten caramel en stoofpeer

geserveerd met
seizoensgroenten en een
aardappelgarnituur

Vlees van het seizoen

15,95

met spinazie en bospaddenstoelen

Vis

Quiche Légumes

Vegetarisch

16,95

Crêpes Suzette
flensjes met vanille-ijs en
een saus van sinaasappel
en Grand Marnier
6,50

Franse stoof met krieltjes

Omdat wij gebruik maken van dagverse producten, is het mogelijk dat producten tijdelijk niet voorradig zijn.
Voor vragen over allergenen of onze gerechten kunt u terecht bij de bediening.

