LUNCH
geserveerd tot 17.00 uur

SOEPEN
UIENSOEP 6.50
Een echte tranentrekker met veel uien, tijm,
rozemarijn, Joustra’s Beerenburg en een met
nagelkaas gegratineerd stokbroodje.

DAGSOEP 6.50
We informeren je graag wat er vandaag in de pan zit.

EIERGERECHTEN
ROEREI MET TOAST 6.50
Met gerookte zalm +3.50
Met gebakken beenham +3.00

UITSMIJTER v.a. 7.50
Drie gebakken eieren op twee sneetjes brood
met beenham en/of kaas.

LUNCH
Bij de broodjes heeft u keuze uit een Italiaanse bol of bruine volkorenbol (tenzij anders vermeld).
TOSTI 5.75
Drie dubbele tosti ham en/of kaas.
BROODJE ZALM 12.75
Gerookte zalm met mierikswortelsaus
zoetzure komkommer en frisse sla.

PALING 14.75
Hele gerookte paling van Freerk út Heech
met toast en roomboter. (indien voorradig).

BROODJE BEENHAM 9.50
Uit de oven met camembert, walnoten en honing.

JIKKE’S BURGER 18.75
Sappige runderhamburger van de koeien van
Bertus uit Oosthem. Op een broodje met o.a. augurk,
tomaat, ui en spek. Geserveerd met friet.

CHAMPIGNONS 8.75
Toast met gebakken champignons,
bosui en camembert.

BROODJE CARPACCIO 14.50
Met truffelmayonaise, sla, gemarineerde tomaat,
pecorino en pijnboompitten.

VEGA BURGER 17.50
Vegetarische avocadoburger op een broodje met sla,
tomaat, augurk, ui en burgersaus.
Geserveerd met friet.

JIKKE’S 12 UURTJE 12.00
Soep naar keuze, broodje kroket, broodje beenham.

BROODJE MET GEBAKKEN GEITENKAAS 8.75
Moeke’s jam, sla en bastogne.
TOAST MET KROKETJES 12.50
Van waddengarnalen, sla en cocktailsaus van
gerookte paprika en Frysk Hynder whisky.
TWEE DRAADJESVLEESKROKETTEN 9.50
Kroketten van Frysk Angus met brood en mosterd.
Ook mogelijk met twee groentekroketten.

VEGA 12 UURTJE 12.00
Soep naar keuze, broodje groentekroket, toast met
gebakken champignons.
SALADE GEITENKAAS 14.75
Geitenkaas, gemarineerde biet,
bastogne en balsamico.
SALADE CARPACCIO 15.75
Carpaccio, truffelmayonaise, pecorino, olijven,
gemarineerde tomaatjes en pittenmix.

VOOR ONZE KLEINE GASTEN
BAMMETJE 2.50
Broodje hagelslag, jam of kaas.
EI HOORT ERBIJ 3.00
Broodje met gebakken ei.
KINDERTOSTI 3.75
Ham en/of kaas.
PANNENKOEK 5.00
Met stroop en poedersuiker.
Heeft u een allergie? Laat het ons weten en wij houden hier rekening mee.

