
Broodjes
Keuze uit een Italiaanse bol of waldkornbol

Carpaccio
Dungesneden ossenhaas met croutons, 
Beemsterkaas, spekjes, pijnboompitten en sla. 
Keuze uit een pesto- of truffelmayonaise    8

Twee Amsterdamse rundvleeskroketten
Op 2 witte sneetjes witbrood met zachte 
mosterdmayonaise    7
(ook mogelijk met groentekroketten v)

Pittige kip
Malse kippendijen, gemarineerd in cajun 
en sweet chilisaus    7,5

Geitenkaas
Lauwwarme geitenkaas met tomaat, witte wijn-
appeltjes, lente-ui, komkommer en honing    7,5

Tonijnsalade
Tonijn, met augurk, gekookt ei, komkommer, 
paprika en tomaat    7

Clubsandwich Jo&Co
Met sla, tomaat, komkommer, bacon, gebraden 
kipfi let en een gekookt ei    9,2 

Salades

Salade geitenkaas v
Een klassieke salade met lauwwarme geitenkaas 
met tomaat, witte wijnappeltjes, lente-ui, paprika, 
komkommer en een honingdressing    9    
Iets groter    13,5

Caesar salade
Little gem sla met stukjes gerookte kip, bacon, 
croutons, Parmezaanse kaas, gepocheerd ei, 
aangemaakt met traditionele huisgemaakte 
Caesardressing    9    Iets groter    13,5

Salade carpaccio
Heerlijke salade met dun gesneden 
ossenhaas met croutons, Beemsterkaas, 
spekjes, pijnboompitten en sla. Keuze uit 
een pesto- of truffelmayonaise    9,5 
Iets groter    14

Jo&Specials

Carpaccio
Dun gesneden ossenhaas met croutons, 
Beemsterkaas, spekjes, pijnboompitten en sla. 
Keuze uit een pesto- of truffelmayonaise    12,5 
Iets minder    8

Carpaccio XXL
Dungesneden ossenhaas met croutons, 
Beemsterkaas, spekjes, pijnboompitten en sla. 
Met frites en mayonaise of boerenlandbrood.
Keuze uit een pesto- of truffelmayonaise    21,5

Saté
Gemarineerde varkenshaassaté met satésaus en 
kroepoek. Geserveerd met frites en mayonaise.
±250 gram    17,5        ±350 gram    21,5

Kipspies
Spies van kippendijen met speciale Jo&Co 
kruidenmix, naar keuze met knofl ook-, peper- of 
satésaus. Geserveerd met frites en mayonaise.
2 spiesjes    14        3 spiesjes    18

Jo&Co Runderburger
De Jo&Co Runderburger belegd met bacon, 
gebakken ui, cheddar cheese en een pittige 
jalapeñomayonaise. Geserveerd met frites 
en mayonaise
Enkel   12,5    dubbel   16,5   triple   20,5

Spareribs
Onze bourgondische spareribs vallen zo van het bot 
en zijn er in de smaken knofl ook-honing, BBQ, hot 
en real-hot. Geserveerd met een chilimayonaise en 
knofl ooksaus    21
Iets minder    14

< Lunch >
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Voor de kidz

Boterham met aardbeienjam, Nutella, 
pindakaas, gekookt ei, ham of kaas    3,5

Soep

Tomatensoep V
Onze, zeker regionaal, beroemde romige 
tomatensoep, met een zoete bite    6 
Effe kleiner    4,5

Mosterdsoep 
Zachte Zaanse mosterdsoep    6 
Effe kleiner    4,5  
Supplement zalm    1,25

Tosti

Ham-kaas    4
Ham    3,5
Kaas    3,5

Eiergerechten

Uitsmijter
Drie gebakken eieren, geserveerd 
op twee sneetjes wit brood
Naturel    6,5
Ham    7,5
Kaas    7,5
Ham-kaas    8,5
Carpaccio 
Met Beemsterkaas, spekjes en pijnboompitten. 
Keuze uit een pesto- of truffelmayonaise    10,80

Frittata
Omelet met gemengde zomerse groente, 
gegratineerd met oude Beemsterkaas.
Gebakken en geserveerd in een smeedijzeren 
schaaltje met landbrood    7,5
Supplement spek    2
Supplement zalm    2,5
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