cafe sint jan
lunch
huisgemaakte soepen

tosti’s

tomatensoep

4,85

tosti ham-kaas

3,75

groentensoep

4,85

tosti ham-kaas-ananas

3,95

uiensoep

4,85

tosti kaas-tomaat-ui

3,95

tosti camembert

4,10

tosti camembert-spek

4,35

tosti sint jan speciaal

6,50

tosti hawaii

6,50

tosti vegetarisch

5,50

pistolets

ham, kaas, sla, tomaat, spek en spiegelei

pistolet gezond

4,50

pistolet camembert

4,95

pistolet warme beenham

5,85

pistolet tonijnsalade

5,10

pistolet carpaccio

6,95

pistolet italiaanse ham

6,50

pistolet rosbief

6,50

kaas, sla, tomaat, ananas, omelet
kaas, sla, tomaat en komkommer

overige lunchgerechten

eiergerechten
uitsmijter kaas of ham

6,15

huisgemaakte gehaktbal
- extra huzarensalade

5,85
1,00

uitsmijter rosbief

6,75

2 kwekkeboom kroketten met brood

7,00

uitsmijter spek en tomaat

6,50

gebakken kippenlevertjes

8,00

uitsmijter sint jan

8,50

gebakken champignons op toast

7,85

3 eieren met ham, kaas, spek en
huzarensalade

omelet naturel
- extra ingrediënten:

5,10

spaanse- of boerenomelet

6,50
6,75

0,75

kaas/ham/spek/champignons

omelet italiaanse ham

twaalfuurtje
3 boterhammen belegd met
ham, kaas en een kroket
met koffie / thee / melk / karnemelk
7,95

met spek, ui, champignons en paprika
Met ham, tomaat, gegratineerd met kaas

black angus burger

op brioche broodje met sla, tomaat
en gebakken ui

- extra toppings:

8,50

kaas / ananas / spek

0,50

huzarensalade met toast

7,50

gerookte zalm met toast

9,95

geitenkaassalade

7,95

oosterse kipsalade

8,25

met walnoten, spekjes en honingdressing
met warme gekruide kip en ananas

gebakken mosselen

onze gerechten kunnen allergenen bevatten

7,95

cafe sint jan
diner
voorgerechten
stokbrood

vlees
3,25/ 3,75

kruidenboter / knoflooksaus / tapenade

15,00

biefstuk 200gr
steak sint jan 300gr

16,75
12,95

huisgemaakte uiensoep

4,85

schnitzel

huisgemaakte tomatensoep

4,85

gebakken kippenlevertjes

huisgemaakte groentensoep

4,85

huisgemaakte kipsaté

gerookte zalm met toast

9,95

rundercarpaccio

10,50

10,95

met calvadossaus

11,50

van de grill met pindasaus

12,95

spareribs
black angus burger

11,50

gebakken mosselen

7,85

geitenkaassalade

7,95

- extra toppings:
kaas / ananas / spek

0,50

8,25

sauzen

1,75

met walnoten, spekjes en honingdressing

oosterse kipsalade
met warme gekruide kip en ananas

op brioche broodje met sla, tomaat
en gebakken ui.

peper, champignon, stroganoff, calvados

weekmenu
wisselende specialiteit, zie krijtbord

borrelhapjes
vegetarisch
6,45/ 11,25

ambachtelijke bitterballen
10 of 20 stuks

groentenwrap

10,15

gegratineerde champignons

12,95

Gegratineerd met kaas

gefrituurde hapjes

7,45/14,75/21,25

10/20/30 stuks

in pesto-roomsaus

vegetarische gefrituurde hapjes

8,50

10 stuks

vis

vlammetjes

8,50

10 stuks

kabeljauwfilet
uit de oven met kruidenkorstje

koud borrelplankje

6,75

olijven

3,50

borrel bal gehakt

4,75

plateau italiaanse ham

7,95

gamba’s al ajillo
in olie met knoflook en spaanse peper

gebakken slibtong

15,50
15,95
15,50

al onze hoofdgerechten worden geserveerd met
frites en salade

KIDS
frikandel, kroket, of sateetje
met frites, appelmoes, een waterijsje
en een kleine verrassing
6,50

desserts
sorbet
dame blanche
kinder ijsje

onze gerechten kunnen allergenen bevatten

4,95
4,95
3,25

cafe sint jan
dranken
frisdranken
div. frisdranken
liptonice / green / light
verse jus d’orange
flesje appelsap
flesje tomatensap
flesje sinaasappelsap
tonic
bitter lemon
red bull
rivella
crystal clear
ginger ale
dubbelfris
appel-perzik / framboos cranberry

sourcy blauw/rood 0,75l

wijnen
2,50
2,65
2,90
2,55
2,55
2,55
2,55
2,55
3,75
2,50
2,50
2,50
2,55
4,30

warme dranken
koffie
espresso
cappuccino
koffie verkeerd
irish coffee
dubbele espresso
thee
verse munt thee
warme chocolademelk
- met slagroom
- met rum

2,10
2,10
2,30
2,30
6,10
2,95
2,10
2,95
2,60
0,50
2,00

rood
marquės del turia - bobal shiraz
rafale - merlot
springbok - shiraz cabernet

3,85-19,00
4,25/19,50
4,25/19,50

wit
marquės d. turia - viura sauvignon 3,85/19,00
rafale - sauvignon
4,25/19,50
rafale - chardonnay
4,25/19,50
moezel
winzerkrone

3,85/19,00

rosé
marquės del turia - bobal
cielo - pinot grigio blush

3,85/19,00
4,25/19,50

prosecco
loredan gasparini - brut

4,85/25,00

bieren van de tap
amstel
amstel
amstel
amstel

pilsener fluitje 0,22l
pilsener amsterdammer
pilsener 0,5l
ijskoud 0,25l

0,25l

2,50
2,60
5,00
2,70

zie bierkaart voor meer bieren van de tap en op fles

whiskeys
gebak
appeltaart
slagroom

2,95
0,50

zie krijtbord voor wisselend seizoensgebak

jameson
famous grouse
bushmills
johnny walker (red label)
jack daniels
johnny walker (black label)

4,50
4,50
4,50
4,50
6,00
6,00

zuiveldranken
halfvolle melk
karnemelk
chocomel
fristi

2,00
2,00
2,50
2,50

likeuren
aperitiven
sterke dranken
jenevers & bitters
cognacs

4,25
3,75
4,25
v.a. 2,75
v.a. 5,25

