
Voorgerechten
Broodje
Broodje met onze huisgemaakte aioli en 
kruidenmayonaise    4,25

Tomatensoep 
Onze, zeker regionaal, beroemde romige tomatensoep, 
met een zoete bite    5,75

Franse uiensoep
Originele Franse uiensoep met een gegratineerde 
kaascrouton    6,30

Carpaccio medium (met pestomayonaise)
Dungesneden ossenhaas met croutons, Beemster kaas, 
spekjes, pijnboompitten en sla    11,70

Carpaccio medium (met truffelmayonaise)
Dungesneden ossenhaas met croutons, Beemster 
kaas, spekjes, pijnboompitten en sla    11,70

Sushi met een krokante 
In tempura gebakken shiitake met wortel, wasabi, 
kikkoman, gembervlokken en wakamé     10,10

Aubergine 
Geroosterde aubergine met hummus, granaatappel, 
zongedroogde tomaat, munt, olijfolie en een mix van 
verschillende noten     8,90

Hoofdgerechten
Carpaccio Jo&Co XXL (met pestomayonaise)
Dungesneden ossenhaas met croutons, Beemster kaas, 
spekjes, pijnboompitten en sla Geserveerd met frites en 
mayonaise     19,80

Carpaccio Jo&Co XXL (met pestomayonaise)
Dungesneden ossenhaas met croutons, Beemster kaas, 
spekjes, pijnboompitten en sla. Geserveerd met brood     
19,80

Carpaccio Jo&Co XXL (met truffelmayonaise)
Dungesneden ossenhaas met croutons, Beemster kaas, 
spekjes, pijnboompitten en sla. Geserveerd met frites en 
mayonaise     19,80

Carpaccio Jo&Co XXL (met truffelmayonaise)
Dungesneden ossenhaas met croutons, Beemster kaas, 
spekjes, pijnboompitten en sla.Geserveerd met brood     
19,80

Spareribs BBQ
Onze bourgondische spareribs vallen zo van het bot, 
geserveerd met chilimayonaise, knoflooksaus, frites en 
mayonaise     19,80

Spareribs Knoflook-honing
Onze bourgondische spareribs vallen zo van het bot, 
geserveerd met chilimayonaise, knoflooksaus, frites en 
mayonaise     19,80

Spareribs Hot
Onze bourgondische spareribs vallen zo van het bot, 
geserveerd met chilimayonaise, knoflooksaus, frites en 
mayonaise     19,80

Spareribs Real-hot
Onze bourgondische spareribs vallen zo van het bot, 
geserveerd met chilimayonaise, knoflooksaus, frites en 
mayonaise     19,80

Varkenshaas saté klein
Gemarineerde varkenshaas saté met satésaus, 
kroepoek, frites en mayonaise     16,60

Varkenshaas saté medium
Gemarineerde varkenshaas saté met satésaus, kroepoek, 
frites en mayonaise     19,80

Kipspies met koude knoflooksaus
Spies van kippendijen met speciale Jo&Co kruidenmix, 
met frites en mayonaise     15,80

Kipspies met pepersaus
Spies van kippendijen met speciale Jo&Co kruidenmix, 
met frites en mayonaise     15,80

Kipspies met satésaus
Spies van kippendijen met speciale Jo&Co kruidenmix, 
met frites en mayonaise     15,80

Patatje stoofvlees
Oosters bereid patatje stoofvlees met Sriracha saus, 
wasabi chips, gefrituurde uitjes en wasabimayonaise     
14,80

Panga Française
Pangafilet op franse wijze gevuld met Boursin en 
gegratineerd met oude Beemsterkaas. Geserveerd met 
frites en mayonaise.     17,50

Vegan Rendang 
Een Indische vegan rendang van jackfruit met taugé en 
gele rijst     15,75

Frisse Jo&Co salade     2,70

Kindermenu
Kindermenu 8 visfrietjes
8 visfrietjes, met frites, appelmoes en mayonaise     6,30

Kindermenu 6 kipnuggets
6 kipnuggets, met frites, appelmoes en mayonaise     6,30

Kindermenu 1 frikandel
1 frikandel, met frites, appelmoes en mayonaise     6,30

Kindermenu 1 rundvleeskroket
1 rundvleeskroket, met frites, appelmoes 
en mayonaise     6,30

Kindermenu 4 kaastengels
4 kaastengels, met frites, appelmoes 
en mayonaise     6,30

Dessert
Coupe Ronnie
Luchtige mascarpone mousse met 
karamelsaus en Bastogne kruimels     6,30

Cheesecake     6,30
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