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!

Maak kennis met de Jan’s Borrel.
een borrelschaal van Restaurant Jan’s Polder, voor thuis!
Dat is vertrouwd genieten.

De Jan’s Borrelschaal dient vooraf gereserveerd te worden.
Reserveren kan tot 13.00 uur op de dag zelf!!

− Acties en Nieuws −
Wist je al dat Jan’s Polder actief is op Facebook & Instagram?
Via onze pagina blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en
nieuwigheden.
Zo plaatsen wij regelmatig tijdelijke menu’s en acties op Facebook & Instagram.

− Voorgerechten −
-Brood & Soepen-

-Salades-

Brood met Smeersels
roomboter | aioli | pesto

5.75

Duo Geitenkaas
10.25 | 15.25
frisse salade | blauwe bes

Tomatensoep
gehaktballetjes | basilicum
room | prei

6.25

Ger. Zalm & Scampi
13.25 | 18.25
frisse salade | huisgemaakte
wasabi-mayonaise

Jagersoep
gebonden | champignons
wildvlees

7.75

Onze salades zijn uit te breiden naar een
maaltijdsalade, geserveerd met brood of
frites naar keuze.

Vissoep
zalm | witvis | scampi | mossel

9.25

-VoorgerechtenBurrata
zachte kaas | oven tomaatjes
basilicum | pesto

9.75

Kalfscarpaccio
11.75
salade | zongedroogde tomaatjes
oude schapenkaas | pijnboompitten
Vitello Tonnato
11.75
salade | kappertjes
huisgemaakte tonijnmayonaise
Pittige Scampi
quinoa | paprika | ui

12.75

− Hoofdgerechten −
-Vleesgerechten-

-Share a Panvoor 2 personen

Burger Jan’s Polder (200 gr) 15.75
Italiaanse bol | cheddar | bacon
tomaat | komkommer | pittige
limoenmayonaise
Reepjes Kipfilet
fruit | zoete chili

16.75

Varkenshaasje
bacon | ui | champignons
roomsaus

21.75

Konijnenbout
fruit | rozijnen

21.75

Pannetje Ossenhaas
pasta | paddenstoelen
tomaat | ui

51.50

Pannetje Pangafilet
& Scampi
pasta | paprika | ui
champignons

46.50

-Steaks-

-Wild Gerechten-

Rib-Eye (250 gr)
naturel kruidenboter
25.75
pittig verse peper | paprika | ui 27.75
saus van paddenstoelen
27.75

Hazenbout
bacon | champignons
wildsaus

23.75

Hertenbiefstuk
portsaus | veenbessen

26.75

Biefstuk van de Haas (200gr)
naturel kruidenboter
25.75
pittig verse peper | paprika | ui 27.75
saus van paddenstoelen
27.75

− Hoofdgerechten −
-Visgerechten-

-Vegetarische gerechten-

Zeetong (± 500 gr)
roomboter | citroen

dagprijs

Scampi
knoflookboter | verse kruiden
gepeld

24.75

Zeebaars met Antiboise
tomaat | citroen

21.75

Verse Vis van de Dag
informeer bij ons
bedieningspersoneel

24.75

Vegetarische Omelet
21.75
kaas | ei | fruit | gegrilde groenten
Portobello Burger
Italiaanse bol | cheddar
tomaat | pesto

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.

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met afwisselende verse groentes,
een salade en een aardappelgerecht.
Bijbestellingen worden in rekening gebracht:
Versgebakken Friet
Huisgemaakte Rauwkost
Warme Groenten

3.50
2.50
2.50

15.75

− Nagerechten −
ff
-DessertsDame Blanche
vanilleroomijs | slagroom
warme chocoladesaus

-Warme Dranken6.25

Chocolade Beleving
8.75
huisgemaakte chocolademousse
chocolade ijs | brownie | slagroom
Tiramisu
mascarpone | lange vingers
koffie | amaretto

7.75

Monchou Taart
8.75
bastonge | kersen | mascarpone
bastonge ijs | slagroom
Parfait van Bramen
witte chocolade ijs | slagroom

Koffie met IJstaart
5.75
nougatine ijstaart van San Marco
Koffie Jan's Polder
chocolaatjes | bonbons
ijs-variatie | borreltje

7.25

Speciale Koffie
koffie | slagroom
sterke drank naar keuze

6.75

Koffie, Espresso, Ristretto

2.25

Dubbele Espresso

2.75

Cappuccino

2.40

Latte Macchiato

2.90

Warme Chocomel
met slagroom + 0.50

2.50

Thee

2.20

Verse Muntthee

2.90

8,25

Kaasplateau
9.75
vier kazen | huisgemaakte chutney
stroop | druiven | brood

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

− Kindergerechten −
-Hoofdgerechten-

-VoorgerechtenFruit 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

− 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.

Brood met Smeersels
roomboter | aioli | pesto

5.75

Bitterballen
8 stuks

5.75

Vegetarische loempia’s
6 stuks

6.25

Gemengde bittergarnituur
10 stuks

6,75

Kaasplateau
9.75
vier kazen | huisgemaakte chutney
stroop | druiven | brood
Jan’s Proeverij
10.25
worst | kaas | bitterballen | nootjes
Jan’s Borrelplank
16.75
luxe vleeswaren | diverse kazen
nacho’s | tomaatjes | druiven
huisgemaakte dips | brood

