
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

CARPACCIO 
Dungesneden ossenhaas 

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

truffelmayonaise

IETS MINDER

TORTILLA MET 
AARDAPPEL

Origineel Spaans gerecht 
gemaakt van ei, aardappels 

en olijfolie, op Jo&Co 
wijze geserveerd met 

tomatensalsa en salade

POKE BOWL ZALM, 
TONIJN OF VEGA

Met rijst, avocado, radijs, 
komkommer, edamame 

bonen, Japanse mayonaise 
en sojasaus

VEGA

VEGAN
MANGO CEVICHE 

Een fruitige vegan 
mangosalade met een 
spicy touch, met o.a. 
rode ui, gemarineerde 
tomaatjes en koriander

DUNGESNEDEN 
ENTRECOTE

Dungesneden entrecote, 
serranoham-kroketjes van 

Oma Bob’s met sla en 
truffelmayonaise

GAMBA’S
5 gepelde gamba’s, 

gebakken in knoflook 
en afgeblust met 

kikkoman, geserveerd met 
knoflookmayonaise

VOORGERECHTEN

Dinerkaart
Starters

BROODJE
Met onze huisgemaakte

aioli en kruidenmayonaise

KNOFLOOKBROOD
Met zeezout en peterselie

SATÉ
Gemarineerde varkenshaassaté 

met satésaus en kroepoek

± 250 GRAM

± 350 GRAM

CARPACCIO JO&CO
Carpaccio XXL van 

dungesneden ossenhaas met 
croutons, oude Beemsterkaas, 

spekjes, pijnboompitten 
en sla. Keuze uit pesto- of 

truffelmayonaise

 

KIPSPIES
Spies van kippendijen met een 
heerlijke masala kruidenmix, 

naar keuze met knoflook-, 
peper- of satésaus

JO&CO STEAK
Een gegrilde kogelbiefstuk van 

+/- 250 gr, geserveerd 
met pepersaus 

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

IETS MINDER

JO&CO RUNDERBURGER 
De Jo&Co Runderburger 

belegd met bacon, gebakken 
ui, cheddar cheese en een 

pittige jalapeñomayonaise of 
grillsaus à la Jo&Co.  

ENKEL

DUBBEL

TRIPPEL

VLEESGERECHTEN

Visgerechten
GAMBA’S

Gepelde gamba’s, gebakken 
in knoflook en afgeblust met 
kikkoman, geserveerd met 

knoflookmayonaise

5 STUKS

10 STUKS

DORADE FILET
Geserveerd met 

aardappelpuree, een 
tomatensalsa en zomerse 

groente



BIJ AL ONZE GERECHTEN WORDT FRITES EN MAYONAISE GESERVEERD, TENZIJ ANDERS VERMELD.

HEEFT U EEN VOEDSELALLERGIE? LAAT HET ONS WETEN! NIET ALLE INGREDIËNTEN STAAN VERMELD OP DE KAART.

VEGAN CURRY 
Een smaakvolle Thaise curry 

met jackfruit en rode rijst

KLASSIEKE GROENTE LASAGNE 
Van laagjes aubergine, wortel en 
paprika met een paprika coulis

JO&CO VEGABURGER 
Met gebakken ui, cheddar cheese en een pittige 

jalapeñomayonaise of grillsaus à la Jo&Co.

ENKEL   |   DUBBEL   |   TRIPPEL

SALADE GEROOKTE ZALM OF TONIJN
IJsberg sla, wakame, edamame bonen, 

rode ui en limoenmayo 

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 

COUPE RONNIE
Luchtige mascarponemousse met 

karamelsaus en Bastogne kruimels

DAME BLANCHE
Twee bollen vanille-ijs met verse 

slagroom en chocoladesaus

BURNED BASQUE 
CHEESECAKE

Een heerlijke cheesecake van 
mascarponemousse en rood fruit. 
Geserveerd met aardbeiensaus en 

bosbessen yoghurtijs

IJSTRUFFELTJES 
Huisgemaakte ijstruffels van 
vanille-ijs, in een korstje van 

pure chocolade en cacao

PER STUK
OOK LEKKER VOOR 

BIJ DE KOFFIE

DECONSTRUCTED TIRAMISU
Een traditionele tiramisu, maar met 

een speciale Jo&Co touch 

BROWNIE NATHAN STYLE
De lekkerste huisgemaakte 

brownie, met vanille-ijs en verse 
slagroom

SCROPPINO 
Typisch Italiaans, met prosecco, 

wodka en citroenijs 

ESPRESSO MARTINI
De perfecte after-diner cocktail 

met een kick! Wodka, koffie 
en een koffielikeur

Maaltijdsalades

VEGA GERECHTEN

JONGE KRIELTJES
IN SCHIL

MIX VAN UI, SPEK
EN CHAMPIGNONS

ONZE EIGEN FRISSE 
JO&CO SALADE

OP ITALIAANSE WIJZE GEGRILDE
SEIZOEN GROENTEN

BIJGERECHTEN

DESSERTS

Hebben we natuurlijk ook wat lekkers. Vraag naar ons kindermenu!
Voor de kids


