lunch
tosti’s

* Voor onze tosti’s gebruiken wij scandinavisch platbrood

Chorizo & paprika met cheddar, jalapeño, olijf en salsa 						

€ 5,50

Brie & cranberries met amandel, rucola en balsamicostroop					

€ 5,50

Sardine & pecorino met tomaat, verse oregano, zeekraal en citroenmayonaise 			

€ 5,50

Burgers
Wereldburger biologische burger met spek, cheddar, tomaat, sla, komkommer, ui en piccalilly

€ 9,95

Geitenkaasburger in een korst van geroosterde amandel met biet, komkommer, ui, sla en dadelchutney

€ 9,95

Vegan Zwamburger met palmkool, saliesaus, sla, en tomaat 						

€ 9,95

Onze oesterzwammen worden gekweekt op het residu van onze eigen koffie

Sandwiches
Boerenkaas met ingemaakte ui, balsamicostroop, tomaat, komkommer, mosterd en sla 		

€ 7,95

Japanse sandwich met teriyaki kippendij, mierikswortel, shizo, sla, kiemen, radijs en groene appel

€ 8,95

Smokey vegan met veganistische worcestermayo, gegrilde aubergine, paprika en pompoenpitten

€ 8,95

Jansje sandwich met spek, gerookte kip, ei, kerriemayonaise, sla, tomaat en komkommer

€ 8,95

Warm
Boeren omelet met kaas en seizoensgroente 								

€ 8,95

Don’t worry, it’s a curry! Kipcurry naar Perzisch-Indiaas recept, met platbrood en mangochutney

€ 9,95

Salade
Geitenkaassalade met warme geitenkaas in korstje van amandelen met lavendelhoning 		

€ 8,95

Falafelsalade van Chickpea falafel met yoghurt-muntdip

€ 8,25

Voorjaarssalade met asperge, venkel, sinaasappel, hazelnoot, blue stilton en onze bloesemdressing

€ 8,95

taart

soep

Appeltaart			€ 3,50
Citroen-sinaasappeltaart
Chocolade-notentaart		

€ 3,50
€ 3,50

Cheesecake			€ 4,00
Vegan brownie			

€ 2,95

Oatmeal Raisin Cookie		

€ 1,95

Bananenbrood			€ 2,95
Slagroom			€ 0,50

Tomatensoep			

€ 3,50

€ 5,95

Seizoenssoep			

€ 3,50

€ 5,95

Als hoofdgerecht of in een theekopje als voorgerecht

drankjes
smoothies!

Koffie en zo
Koffie, koffie verkeerd
			
€ 2,25
Cappuccino
Latte Macchiato				
Espresso, Espresso Macchiato 		
€ 2,25
Espresso dubbel, Espresso Freddo (dubbel)
€ 3,00
Thee						
Verse Muntthee					
Warme Tony Chocolonely
Slagroom						
Siroopje: chocolade, karamel, hazelnoot, kaneel
Extra shot espresso					

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,50
€ 3,25
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,50
€ 0,50
€ 0,35
€ 0,75

€ 3,50

Espresso, pure chocoladedrops, melk en slagroom
Hazelnoot Latte		
€ 3,50
Espresso, hazelnootsiroop, melk, slagroom en hazelnoot-krokantjes
Karamel Latte		
€ 3,50
Espresso, karamelsiroop, melk, slagroom en mini-fudge

Zuivel
Karnemelk
Karnejus		
Melk					
Koude Tony Chocolonely

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Vruchtensappen
Verse jus d’orange, grote jus d’orange		
Olmenhorst Appelsap
Olmenhorst Perensap
Olmenhorst Appel-zwarte bessensap 		
Ananas-Mangosap		
Bananenjus, grote bananenjus		

€ 3,00

€ 3,00

€ 4,50
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 4,50

Frisdranken

Jansje’s bijzondere koffie
Mokka Latte				

100% natuurlijk, biologisch en zonder toevoegingen
Aardbei-Framboos, met banaan en munt		
Ananas-Kokos, met gember en spinazie
Mango, met vanille-roomijs en een vleugje ananas

€ 2,00
€ 3,00
€ 2,00
€ 2,50

Cola Classic BIO 					
Elderflower BIO
Raspberry BIO 				
Bitter lemon BIO					
Rabarber BIO		
Ice tea BIO 			
Coca Cola Zero					

€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,50

Earth Water sparkling 		
Haarlems kraanwater				

€ 2,00
€ 0,00

Jansje’s bijzondere thee
Chai Latte
Dirty Chai Latte (met een shotje espresso)
Tulsi sinaasappel-gember
Groene thee Exotic Lemon
Sencha Banaan Appel Aardbei
Verse Gemberthee met een kaneelpijpje

€ 2,75
€ 3,00
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 3,00

over ons

Lidwienekes

Jarig1! Jansje trakteert!

Jansje is een werkplek voor mensen met
verschillende talenten en mogelijkheden.
U wordt altijd vriendelijk geholpen door
betrokken en goed opgeleid personeel.

Recept van onze Lidwien
€ 3,25
Koekjes met witte chocolade en zeezout

Kom gezellig op uw verjaardag een
taartje eten bij Jansje, wij trakteren.
U krijgt van ons een taartje naar keuze.
* Wel even uw ID meenemen.

Wij werken met biologische en
streekgebonden producten en dat proef je!
U bent van harte welkom,
tot ziens bij Jansje!

Recept van onze ludo
€ 2,95
De kokoskoekjes die u bij de koffie
krijgt zijn glutenvrij

ludokos

Maandag marktdag: 2
Op maandag krijgt u uw
2e drankje gratis van Jansje.
*Deze actie is geldig per persoon.

