Welkom bij

Ons restaurant is van oorsprong een familiebedrijf.
Daarom hechten we ook zo’n groot belang aan een
warme sfeer. Bij ons is voor iedereen
een plekje vrij!
Onze keuken werkt met dagverse producten en
heeft een zwakke plek voor seizoensgerechten.
Daar kan je gezellig met z’n twee van genieten, of
met vrienden en familie.
Daarnaast ben je bij ons ook van harte welkom
voor een borrel. Op ons gedeeltelijk overdekte
tuinterras bestel je een lekker seizoensbiertje,
of een cocktail.
Dat smaakt naar meer!

− Seizoenswijnen −

− Acties en Nieuws −

Naast onze Chileense huiswijnen
en reguliere wijnkaart, schenken
wij ook een Wijn van het
Seizoen.

Wist je al dat Jan’s Polder actief
is op Facebook? Via onze pagina
blijf je op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen en
nieuwigheden.

Informeer gerust naar onze
huidige selectie!
Wij schenken
de Wijn van het Seizoen
per glas vanaf € 5.50,
per karaf vanaf € 18.00 en
per fles vanaf € 26.50.

Zo plaatsen wij regelmatig
tijdelijke menu’s en
kortingsacties op Facebook.
Je vindt ons op:
www.facebook.com/
janspolder/

− De Borrelkaart −
Niets is gezelliger dan samen rond de tafel zitten en uitgebreid borrelen. Naast
onze dinerkaart hebben wij dan ook een uitgebreide dranken- en hapjeskaart.
Vraag er gerust naar bij onze medewerkers en geniet op een zonnige
zondagmiddag op ons tuinterras, of nestel je ’s winters bij het kaarslicht!

− Voorgerechten −
Filet van Kippenborst
gedroogde abrikoos |
ananas | kerriesaus

11.25

Charcuterie
voor 2 personen | luxe
vlees- en wildwaren | paté |
diverse kazen | brood

24.50

Kalfscarpaccio
kappertjes | oude schapenkaas

12.25

Gerookte Zalm en Scampi
frisse salade

13.75

Duo Geitenkaas
blauwe bes | salade

10.25

Brood met Smeersels
roomboter | aioli | pesto

5.75

Tomatensoep
gehaktballetjes | ravioli |
kaas | room

6.25

Noedelsoep
Kip | paksoi | taugé | bosui

7.25

Vissoep
rijkelijk gevuld

7.25

− Verrassingsproeverij −
De Verrassingsproeverij is een combinatie van overheerlijke,
verrassende gerechtjes die samen garant staan voor een
smakelijk avondje uit.
De Verrassingsproeverij wordt samengesteld volgens onze
dagverse inkoop en bestaat uit wisselende gerechten.
De prijs voor de vijfgangenproeverij is € 55.50 p.p.
U kunt tevens kiezen voor een viergangenproeverij, waarbij
het nagerecht komt te vervallen, voor € 48.50 p.p. De verassingsproeverij
is enkel per gehele tafel te bestellen.

− Hoofdgerechten −
f
Vleesgerechten
Reepjes Kipfilet
fruit | zoete chili

16.75

Varkenshaasje
bacon | ui | champignons |
roomsaus

21.75

Kalfstong
champignons | roomsaus

24.75

Konijnenbout
fruit | rozijnen

21.75

Vegetarisch

Kalfsribeye
25.75
Gedroogde abrikozen | kerriesaus
Hollandse Biefstuk van de Haas
paddenstoelensaus
of
verse pepertjes | ui |
knoflook | paprika

Stoofpotje van Ossenhaas
paprika | champignons

26.75
26.75

22.75

Onze keuken werkt graag vers en à
la minute. Daarom verzoeken wij je
om niet meer dan 6 verschillende
gerechten per gang te bestellen.

Voor allergeneninformatie kun je terecht bij
onze medewerkers.

Vegetarische Schotel
verse inkoop

21.75

− Hoofdgerechten −

Visgerechten

Pangerechten
Gerechten voor twee personen

Zeetong
Zeebaarsfilet
scampi
Visvariatie
wisselend

49.50

21.25

Pannetje Ossenhaas
pasta | paddenstoelen |
tomaat | ui

46.50

24.75

Pannetje Eendenbout
pasta | fruit | rozijnen
Pannetje Pangafilet
en Scampi
pasta | paprika | ui |
champignons

45.50

dagprijs

Scampi
knoflookboter | verse kruiden |
gepeld

24.75

Verse Vis van de Dag

22.75

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met
afwisselende verse groentes, een salade en
een aardappelgerecht.

Bijbestellingen worden in rekening
gebracht:
Versgebakken friet
Huisgemaakte Rauwkost
Warme Groenten

3.00
2.50
2.50

−

De Dinch −

Perfect voor met z’n twee, of met een groep familie en vrienden: de Dinch!
De Dinch bestaat uit diverse overheerlijke kleine gerechtjes,
bestaande uit een koude en een warme gang, geserveerd in tapasstijl.
Naast onze gewone Dinch introduceren wij nu ook de Dinch Deluxe. Dat is extra genieten!

De Dinch
Koude Gang
gerookte zalmfilet | vissalade |
kaas- en vleeswaren |
huzarensalade | vers stokbrood
| roomboter

De Dinch Deluxe
Koude Gang
seizoensgebonden charcuterie |
luxe kaas- en vleeswaren | paté |
vijgenbrood | rijkelijk gegarneerd |
vers stokbrood | roomboter

Warme Gang
kipreepjes met fruit |
gehaktballetjes | pangafilet |
pasta met scampi | rauwkost |
aardappelpartjes

Warme Gang
langzaam gegaarde procureur |
ossenhaasstukjes | zoete zalmfilet
| pasta met scampi | rauwkost |
aardappelpartjes

De Dinch wordt geserveerd voor
€ 20.50 p.p.

De Dinch Deluxe wordt geserveerd
voor € 27.50 p.p.

Zowel de gewone Dinch als de Dinch Deluxe dienen vooraf gereserveerd te worden.
Beide worden geserveerd op donderdag, vrijdag en zondagmiddag.
Wil je buiten deze tijden van de Dinch of Dinch Deluxe genieten?
Informeer dan gerust naar de mogelijkheden.

− Nagerechten −
ff
Desserts

Warme Dranken

Coupe IJs
verschillende soorten roomijs |
warme chocoladesaus |
slagroom

6.25

Speciale Koffie
Irish Coffee, Spanish Coffee,
French Coffee, Dutch Coffee,
etc.

6.75

IJsje Warme Kersen
vanilleroomijs | warme kersen |
slagroom

7.25

Koffie, Espresso, Ristretto

2.25

Dubbele Espresso

2.75

IJsje Karamel
huisgemaakte karamelsaus |
brownie

7.25

Cappuccino

2.40

Latte Macchiato

2.90

Dessert Trio
vanilleroomijs | huisgemaakte
chocolademousse | nougatineijstaart | slagroom

9.50

Warme Chocomel
met slagroom + 0.50

2.50

Thee

2.20

Toetjesproeverij

10.25

Verse Muntthee

2.90

Kinderijsje
slagroom

3.50

Puur Momentje
espresso | chocoladesemifreddo | nippertje |
chocolaatjes

7.25

Koffie Jan's Polder
nougatine-ijstaart | nippertje |

7.25

Al onze koffies (m.u.v.
espresso en ristretto) zijn
ook cafeïnevrij te bestellen.

− Kindergerechten −
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Fruit Cocktail

4.00

Carpaccio van Meloen
ruwe ham roosjes

6.50

Tomatensoepje
gehaktballetjes | room

4.00

Frikandel, Kroket
of Kipnuggets
frietjes | mayonaise

7.00

Huisgemaakte
Gehaktballetjes
frietjes | mayonaise

8.50

Stukjes Pangafilet
frietjes | mayonaise

10.50

