MENUKAART ZOMER

ALGEMENE INFORMATIE
BRUNCH JAGERSRUST
Elke zondag kunt u bij ons terecht voor een overheerlijke
brunch à €21,50 per persoon. U dient wel vooraf te reserveren.
CADEAUBONNEN
Wilt u graag iemand verrassen? Bij Jagersrust kunt u
tegen elk gewenst bedrag een leuke cadeaubon kopen.
SMOKKELROUTE SCHARRELKIDS
Samen met IVN, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid hebben wij een smokkelroute langs de grens en
dwars door de bossen ontwikkeld. De lengte bedraagt
2,6 km en is vrij toegankelijk. Voor rondleidingen, arrangementen en kinderfeestjes kunt u contact met ons opnemen.
Info: www.smokkelpad.nl of www.schmugglerpfad.eu
GOED OM TE WETEN
Er kan uitsluitend per tafel afgerekend worden!!
Bij groepen vanaf 10 personen kunnen we de gerechten
mogelijk niet gelijktijdig uitserveren. Salades, broodjes
hamburger en stoofpotjes hebben een langere bereidingstijd.

STREEKPRODUCTEN
Wij werken met streekproducten zoals Fleuren Wit, gemaakt van eigengeteelde tarwe van bakkerij Fleuren,
en biologisch rundvlees van vleesboerderij Hoeve
Jamboors uit Arcen, verse melk van zuivelboerderij
De Brem Holsteins voor het pannenkoekenbeslag én
Tante Truuj kip, échte scharrelkip van Poelier Hendriks.
Tevens serveren wij ambachtelijk ijs van Hoeve Willem
III uit Helenaveen.
En, al onze gerechten worden volgens eigen recept bereid.
En dat proef je!
WINACTIE
Maak elke maand kans op een eetbon t.w.v. €40,-. Dit is
wat je moet doen.
Je geniet bij ons van een heerlijk gerecht, een drankje of
iets anders.
Maak een foto van jouw bestelling of als je bij ons bent.
Bepaal zelf of je op de foto wilt of niet.
Plaats deze foto op je eigen instagramprofiel en je tagt
@jagersrust.velden in de foto met in de beschrijving
#jagersrustactie.
Elke maand wordt er willekeurig een winnaar gekozen.

DRANKEN

NIX 18: wij serveren geen alcoholische drank aan jongeren onder de 18 jaar.

FACEBOOK
Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke acties. Wij
bieden tevens GRATIS WIFI aan.
HONDEN
Het is toegestaan om uw hond aangelijnd mee te nemen.
In ons pannenkoekenhuis graag onder de tafel zodat andere gasten er geen hinder van ondervinden. Wij danken
u voor uw begrip.
ALLERGENEN
In deze horecazaak werken wij met allergenen. Voor meer
informatie kunt u ons personeel raadplegen. Speciale
wensen m.b.t. een dieet of intolerantie? Laat het ons voordat u de bestelling doorgeeft even weten.
Ons pannenkoekendeeg kan tegen meerprijs, gluten- of
lactosevrij besteld worden.
Kan glutenvrij belegd worden. * indien voorradig

KOUD, VERFRISSEND EN
ZOMERS
Lipton Ice Tea 0.3 ltr.
Lipton Ice Tea Green 0.3 ltr.
Coffee crème (ijskoffie)*
Coffee crème (ijskoffie) slagroom*
Coffee crème (ijskoffie) likeur 43 en slagroom*
Aperol-Spritz: Aperol en citroen.
Geserveerd met flesje Prosecco
Gin Tonic: Bombay Sapphire, gin, tonic,
citroen en munt

2,8
2,8
3,8
4,3
5,8
7,5
7,5

Bavaria Radler 0.0
3
Rodenbach Fruitage 3,9%, verrassend fruitbier,		 3,3
gemaakt van jong bier, 2 jarig hout gerijpt bier
en rode vruchten
WIJNEN 0,2 LTR
Witte wijn, droge witte wijn, rode wijn, rosé
Spritzer
ICE WIJNEN
Fles Blanc Foussy 0,75 ltr.
Fles Blanc Foussy Rosé 0,75 ltr.

4
5

FLES

Er kan uitsluitend per tafel afgerekend worden!!

19,5
19,5

WARME DRANKEN
Thee: Ceylon, groen, Earl Grey,
rooibos, rode vruchten en munt
Honing
Cafeïnevrije koffie
Koffie (Segafredo) of Espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
LIMBURGSE VLAAI
Limburgse vlaai van het huis
Extra slagroom
SPECIAL COFFEE
Irish Coffee met whiskey
French Coffee met Grand Marnier
Italian Coffee met Amaretto
Spanish Coffee met Licor 43

2,2
0,5
2,2
2,2
2,4
2,7
3
3
1
5,5
5,5
5,5
5,5

FLESJES LIMONADE 0,2 LTR
Bitter lemon, Tonic, Sourcy Blauw, Cassis, Rivella 2,3
Jus d’orange, Ginger Ale, Chocomel, Fristi, Appelsap
Chaudfontaine blauw of rood 1 ltr
5

LIMONADE VAN DE TAP
Pepsi-Cola, Pepsi-Max, 7-Up, Sisi
Koolzuurhoudend water
Lipton Ice Tea
0,4 ltr limonades van de tap

0,3 LTR

2,8
2,3
2,8
4

GLUTENVRIJE BIEREN
BrewDog Vagebond, American Pale Ale 4,5%
Bavaria glutenvrij pils

3,8
3,8

BIEREN VAN HET VAT
Bavaria Pils 0,3 ltr./0,50 ltr.
3
La Trappe Blond/Dubbel 0,25 ltr.		
La Trappe Witte Trappist 0,3 ltr..		
Weihenstephaner 0,3 ltr./0,5 ltr.
3,8
Le Fort Tripel 0,25 ltr.		
La Trappe Isid’Or 0,25 ltr.		

5
3,8
3,8
5,5
4,2
4

TAPTIP
Iedere maand een wisselend bier. Altijd verrassend
anders.
FLESSEN BIER
Kijk voor ons aanbod op onze speciale bierkaart.

KIDS SMOKKELKAART
KINDERDRANKEN
Beker Ranja
Kan ranja (1,2 ltr. max 6 glazen)
Beker Appelsap
Flesje met een rietje: Chocomel of Fristi
Chaudfontaine blauw of rood 1 ltr.

1
4
2
2,3
5

PEUTERPANNEKOEKEN
Voor de allerkleinsten onder ons (t/m 4 jaar)
Halve kop jager-, tomatensoep
Peuterpannenkoek naturel
Peuterpannenkoek met appel
Peuterpannenkoek met rozijntjes
Peuterpannenkoek met appel en rozijntjes

3
3
3,5
3,5
4

KINDERPANNENKOEKEN
Voor de iets grotere onder ons (vanaf 5 jaar)
Kinderpannenkoek naturel
Kinderpannenkoek met appel
Kinderpannenkoek met rozijntjes
Kinderpannenkoek ‘Clim’, met appel en ei
Kinderpannenkoek met spek
Kinderpannenkoek shoarma

4,5
5,5
5,5
6
7,5
10

Wij serveren ook melk- en glutenvrije pannenkoeken.
Geef dit duidelijk aan bij uw bestelling.

KIDSBURGER
Kidsburger (150 gr), mager zelfgekruid
varkensgehakt met ui, belegd met sla,
tomaat, komkommer en uien
KINDER-IJS
Vanille-ijs met slagroom en
een leuke verrassing

DIVERSE GERECHTEN

7,5

3,5

Vraag ook naar de smokkelroutes met natuurquizzen
en complete smokkelarrangementen.

SOEPEN
Alle soepen worden geserveerd met brood en boter
Tomatensoep
Jagersoep
Dagsoep
Grote soep

4,4
4,8
4,8
8,5

STOOFPOTJES
Stoofpotjes worden geserveerd met frites en salade.
Mexicaans met mager varkensgehakt, mais 16,5
en bruine bonen in pikante tomatensaus
Diablo met varkensvlees in een pittige
16,5
tomatensaus met o.a. pepers, perzik en uien
Tante Truuj kip met een zachte curryragout
16,5
van Tante Truuj kip
Saté met Tante Truuj kip in satésaus
16,5
Pierre’s Kip met Tante Truuj kipragout bereid
16,5
met o.a. mango, gember, ui en sojasaus
Hongaars met biologische rundvleesragout,
16,5
met o.a. champignons en paprika
Zoor Vleis met biologische rundvleesragout van 16,5
o.a. ui, zilveruitjes, appelstroop en peperkoek

Er kan uitsluitend per tafel afgerekend worden!!

LUNCHGERECHTEN (tot 16.30 uur)
Worden geserveerd met ‘Fleuren Wit’ brood van Bakkerij
Fleuren.
Belegd met kaas of ham
7
Gezond, royaal belegd met ham, kaas en salades 9,5
Belegd met 2 Bourgondische rundvleeskroketten 9,5
‘de échte vleeskroketten’
Belegd met huisgemaakte tonijnsalade
10
Belegd met huisgemaakte gepocheerde
11
zalmsalade bereid met o.a. eieren *
Belegd met gerookte zalm
11

HAMBURGERS
Kidsburger (150 gr):
7,5
Mager zelfgekruid varkensgehakt met ui,
belegd met sla, tomaat, komkommer en uien
Burgemeester (300 gram):
11,5
Mager zelfgekruid varkensgehakt met ui,
belegd met sla, tomaat, komkommer en uien
Hot & Spicy (300 gram):
11,5
Mager zelfgekruid varkensgehakt met pepers,
gebakken uien, pittige knoflooksaus, sla, tomaat
en komkommer

MAALTIJDSALADES
Al onze salades worden geserveerd met een frisse dressing, brood en boter en kunnen ook als kleinere portie
besteld worden. (-/- 1,5)
Huisgemaakte tonijnsalade *
13,5
Huisgemaakte gepocheerde zalmsalade
13,5
bereid met o.a. eieren *
Griekse salade
13,5
Tante Truuj kipsalade
13,5
Gerookte zalmsalade
14
Vissalade *
14,5

XXL HAMBURGERS
Dubbele Burgemeester
Dubbele Hot & Spicy
Extra portie frites

15
15
3,5

VOOR BIJ DE BORREL
Grote Bourgondische bitterballen (10 stuks)

8,5

EXTRA’S
Portie brood met kruidenboter
Portie brood met knoflookmayonaise
Portie brood met kruidenboter en
huisgemaakte tapenade
Bakje gemengde salade
Portie frites

3,5
3,5
4
4
3,5

BELEGDE
PANNENKOEKEN
Ook in een kleine of senioren variant te bestellen.
Te beleggen met:
Naturel
Appel - of - rozijnen - of - ananas
Kaas - of - champignons - of - gember
Spek
Spek en champignons
Belegd met IJs

6,5
8,5
9
10
11,5
10

ITALIAANSE
Belegd met kaas, uien, champignons, salami
en tomatensaus

12

VEGETARISCHE
Belegd met prei, ui, paprika, champignons,
ananas en kaas

12

13

HAM/KAAS
Belegd met ham en kaas

10

SPINAZIE ANDERS
Belegd met Feta kaas, spinazie, tomaat en kaas

HAWAÏ
Belegd met kaas en ananas

10

HAWAÏ SPECIAAL
Belegd met Tante Truuj kip, ham, kaas en ananas

13

SCHANDELOSE
Belegd met prei, ui, champignons, paprika,
gehakt, kaas en tomatensaus

AMSTERDAMSE
Belegd met oude Amsterdamse kaas en uien

11

CHILEENSE
Belegd met Chorizo, tomaat, pepers en kaas

12

CHILEENSE KIP
Belegd met Chorizo, kip, tomaat, pepers en kaas

13

ZALM
Belegd met gerookte zalm, kaas en cocktailsaus
ZALM SPECIAAL
Belegd met gerookte zalm, spinazie,
kaas en cocktailsaus
VELDENSE
Belegd met prei, ui, champignons, paprika,
spek en kaas

12,5

13
13,5

13

GEVULDE
PANNENKOEKEN
Kunnen niet in een kleine variant besteld worden.

GOOJEN DAAG
Belegd met tomaat, 2 eieren, kaas en spek

13

KERSEN
Gevuld met Morellenkersen

11

SATÉ
Gevuld met Tante Truuj kip in satésaus

13

POPEYE
Belegd met spinazie, gehakt, ei en kaas

13

11

13

PIERRE’S KIP
Gevuld met Tante Truuj kipragout bereid met
o.a. mango, gember, ui en sojasaus

13

OLIJFJE
Belegd met spinazie, fetakaas, ham en kaas

OOSTENRIJKSE
Gevuld met compote gemaakt van stukjes appel,
rozijnen en kaneel. Overgoten met vanillesaus

13

MAFIOSO
Belegd met tonijn, kappertjes, ui
gekonfijte tomaten, kaas en ansjovis

13

TOKTOK
Gevuld met een zachte curryragout van
Tante Truuj kip

PIERRE’S FAVORITE
Mafioso extra belegd met prei, paprika en
chorizo i.p.v. ansjovis

13,5

SHOARMA
Gevuld met sla, gekruide kipreepjes en
huisgemaakte knoflooksaus
MEXICAANSE
Gevuld met mager varkensgehakt en o.a. mais en
bruine bonen in pikante tomatensaus

VENLOSE
13,5
Belegd met Tante Truuj kip, prei, ui, champignons,
paprika, kaas en knoflooksaus
BINNENSTE BOÈTE
Belegd met prei, ui, champignons, paprika,
gehakt, spek, kaas en tomatensaus

14

Er kan uitsluitend per tafel afgerekend worden!!

Foto: David Bartus

12,5

13

DIABLO
Gevuld met varkensvlees in een pittige
tomatensaus met o.a. pepers, perzik en uien

13

HONGAARSE
Gevuld met biologische rundvleesragout,
met o.a. champignons en paprika

14

ZOOR VLEIS
Gevuld met biologische rundvleesragout van
o.a. ui, zilveruitjes, appelstroop en peperkoek

14,5

Coverfoto’s: Helena Lopes

Straelseweg 35 5941 NJ Velden tel. 077 4721937
www.jagersrustvelden.nl.
Kijk voor openingstijden op onze website.
In de wintermaanden zijn wij alleen op zaterdag en zondag geopend.

