
Lunch van 12.00 tot 16.00 uur

ALL DAY SPECIALS
CARPACCIO 

Dungesneden ossenhaas met croutons, oude 
Beemsterkaas, spekjes, pijnboompitten en sla. 

Keuze uit een pesto- of truffelmayonaise

XXL 
Keuze uit frites of brood

JO&CO RUNDERBURGER 
VEGA MOGELIJK

De Jo&Co Runderburger belegd met bacon, 
gebakken ui, cheddar cheese en een pittige 
jalapeñomayonaise of grillsaus a la Jo&Co

ENKEL 

DUBBEL 

TRIPPEL 

CARPACCIO
Dungesneden 
ossenhaas met 
croutons, oude 

Beemsterkaas, spekjes, 
pijnboompitten en sla. 
Keuze uit een pesto- of 

truffelmayonaise 

TONIJNSALADE
Huisgemaakte 

tonijnsalade met 
augurk, 

gekookt ei, 
komkommer en tomaat

GEITENKAAS 
Lauwwarme geitenkaas 

met tomaat,
witte-wijnappeltjes, 

lente ui, komkommer 
en honing

CLUBSANDWICH 
Met sla, tomaat, 

komkommer, bacon, 
pulled chicken en een 

gekookt ei

BEEF TATAKI
Ossenhaaspuntjes met 
wakame, gember en 
Japanse mayonaise     

GEROOKTE ZALM
Met hüttenkäse en 

scrambled-egg

PULLED CHICKEN
Bedekt met licht 

pittige cheddar kaas en 
chillisaus

TWEE OMA 
BOB’S RUNDVLEES

KROKETTEN 
Met zachte 

mosterdmayonaise 

Mogelijk met Oma 
bob’s groentekroketten

OUDE 
BEEMSTERKAAS 

Met grove Zaanse 
mosterd

HUMMUS VAN 
WITTE BONEN 

Met huisgemaakt 
naanbrood en 

Valderrama olie

Broodjes

JO&CO’S 12 UURTJE
Met onze, zeker regionaal, beroemde tomatensoep, 
broodje Oma’s Bob rundvleeskroket en een broodje 

carpaccio (truffel- of pestomaynaise)

Keuze uit boerenland wit- of bruinbrood of glutenvrij 

Soepen
TOMATENSOEP 

Onze, zeker regionaal, beroemde romige 
tomatensoep, met een zoete bite

EFFE KLEINER 

TOM KHA KAI
Een Thaise kippensoep met kokosmelk, 

shiitake, lente-ui en taugé

EFFE KLEINER 



BOTERHAM
Keuze uit aardbeienjam, nutella, 

pindakaas, gekookt ei, ham of kaas

KIDZ TOSTI
ham-kaas/ham of alleen kaas

Tot 12 jaar | Casino wit of bruin

Lunch van 12.00 tot 16.00 uur

SALADES
SALADE GEROOKTE ZALM OF TONIJN

IJsberg sla, wakame, edamame bonen, 
rode ui en limoenmayo

ZALM

TONIJN

ITALIAANSE SALADE 
Zachte Burrata met een mix van 

verschillende soorten tomaat, avocado 
met pesto en balsamico

SALADE CARPACCIO
Heerlijke salade met dungesneden ossenhaas 

met croutons, oude Beemsterkaas, spekjes 
en pijnboompitten. Keuze uit een 

pesto- of truffelmayonaise

UITSMIJTER MET 3 EIEREN SUNNY SIDE UP

NATUREL 

HAM OF KAAS 

HAM-KAAS 

CARPACCIO
Met oude Beemsterkaas, 

spekjes en pijnboompitten. 
Keuze uit een pesto- of 

truffelmayonaise

Eiergerechten

FRITTATA

Omelet met gemengde zomerse groente, 
gegratineerd met oude Beemsterkaas, gebakken 

en geserveerd in een smeedijzeren schaaltje

Keuze uit spek, gerookte zalm of truffelsalsa

Keuze uit boerenland wit- of bruinbrood

HAM-KAAS 

PULLED CHICKEN
OUDE KAAS EN BIESLOOK MAYONAISE 

AMERICAN PANCAKES
ROODFRUIT
Met roodfruit, aardbeiensaus 
en mascarpone mousse

MAPLE SYRUP
Met maple syrup en poedersuiker

“KINDER-EDITIE”
Chocosaus, smarties en 
mini marshmallows

Voor de kids

Tosti’s
Keuze uit boerenland wit- of bruinbrood

WWW.EETCAFEJOENCO.NL


