
 

 

 
 
 
 

Toscaanse rol 
Pangafilet, gevuld met Parmaham, wilde spinazie, pesto en gegaard in kruidenboter 22,9 
 
 
Zalm van de gril 
Met Teriyakisaus, sesamzaad en bosui. Op een bedje van roerbak noedels 23,9 
 
Gamba’s 
Gepelde gamba’s, gebakken in knoflook en afgeblust met kikkoman, geserveerd met 
knoflookmayonaise 5 stuks 15,9 | 10 stuks 28,8 
 
Lasagne (v) 
Van bospaddenstoelen, wilde spinazie, bechamelsaus en truffel 20,5 
 
Pasta Pesto (v) 
Tagliatelle met pesto, seizoen groenten en Parmezaanse kaas 20,5 
 
 
Varkenshaas puntjes 
Geserveerd met Stroganoff-saus en witte rijst 24 
 
 
Patatje stoofvlees  
Oosters bereid patatje stoofvlees met sriracha saus, gefrituurde uitjes en wasabi  
mayonaise 21 
 

Kip op stok 
Spies van gekruide kippendijen met satésaus en kroepoek 19,9 
 
Saté van varkenshaas  
Gemarineerde varkenshaassaté met satésaus en kroepoek 
± 250 gr 19,9 | ± 350 gr 22,9 
 
Spareribs  
Onze bourgondische spareribs vallen zo van het bot en zijn er in de smaken knoflook-
honing, BBQ, hot en real hot. Geserveerd met een chilimayonaise en knoflooksaus 24,7  
iets minder 20 
 
Jo&Co Steak  
Een gegrilde Ierse HipHung kogelbiefstuk van Slagerij Hesseling, 
geserveerd met peper-, Stroganoff- of champignonroomsaus 27 
 
Carpaccio XXL 
Carpaccio XXL van dungesneden ossenhaas met croutons, oude Beemsterkaas, spekjes, 
pijnboompitten en sla. Keuze uit pesto- of truffelmayonaise 22,5  
 
Vegetarische Mexicaanse wrap 
Twee goed gevulde wraps met groente zoals maïs, paprika, champignons en kidneybonen 
Geserveerd met guacamole 20,5 
 

 
 

Al onze gerechten worden geserveerd met frites en mayonaise 
 Tenzij anders vermeld 

 
Bijgerechten  
Frisse Jo&Co salade 4 
Aardappel gratin 4 
Witlof met ham oude Beemsterkaas 4 
Een plank met alle drie 10 
 
 
Voor de kids  
Hebben we natuurlijk ook wat lekkers. Vraag naar ons kindermenu! 
 
  

Broodje met smeersels 
Met onze huisgemaakte aioli en kruidenmayonaise 6 
 
Knoflookbrood 
Met zeezout en peterselie 6 
 

Winterse Goulashsoep 
Rijk gevulde goulashsoep, heerlijk in deze koude maand 7,5 
 
Franse Uiensoep 
Originele Franse uiensoep, gegratineerd met Beemsterkaas 
7,5 
 
Tomatensoep (v) 
Onze, zeker regionaal, beroemde romige tomatensoep, met 
een zoete bite 6,6  
effe kleiner 4,75 
 
 
Gebakken brie (v) 
In een krokant korstje met sla en balsamico stroop 10,5 
 
 
 
Karaage (ook vega mogelijk) 
Op Japanse wijze, in tempura gepaneerde, gefrituurde kip. 
Geserveerd met limoen, sesam, Hoisinsaus en een sriracha 
dipsaus 10,5 
 
Steak tartaar 
Van ossenworst, geserveerd met piccalilly mayonaise, 
gepocheerd ei, rode ui en cornichons 12,9 
 
 
Jo&Co proeverij 
Een trio van een klein glaasje tomatensoep, mini carpaccio 
en 2 gamba’s 16,5  
 
 
Gebakken kippenlevertjes 
Met ui, knoflook en spek, afgeblust met Madeira en 
geserveerd met toast 9 
 
Dungesneden entrecote 
Dungesneden entrecote, serranoham-kroketjes van Oma 
Bob’s met sla en truffelmayonaise 14 
 
Carpaccio 
Dungesneden ossenhaas met croutons, oude Beemsterkaas, 
spekjes, pijnboompitten en sla. Keuze uit een pesto- of 
truffelmayonaise 13,2 | iets minder 9,7 
 
Gamba’s 
5 gepelde gamba’s, gebakken in knoflook en afgeblust met 
kikkoman, geserveerd met knoflookmayonaise 14,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 dagen per week geopend – vanaf 17.00 uur 
Reserveren? 0299 – 470 939 of www.eetcafejoenco/nl 


