Menu
LEKKER
en gezond

eet je mee?

wat kan er allemaal
vergaderen
Lunchen met een grote groep
Themafeest
Workshops
High tea
Barbecue
Je verjaardag vieren

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Wist je dat...
Mensen
Mensen met een verstandelijke beperking bij ons volop de
mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontwikkelen?

Tuin & Terras
Bij Johannes kun je genieten van een prachtige stadstuin... Daar kan
je heerlijk rustig en helemaal verzorgd lunchen, ook met groepen.

Allergisch?
Wij hebben een uitgebreide beschrijving van onze allergenen op onze
speciale allergenenkaart.

Producten
Wij maken gebruik van biologische en lokale producten

Warme dranken
Koffie | espresso | thee
Dubbele espresso
Koffie verkeerd | cappuccino
Latte macchiato
Special koffie, vraag naar de mogelijkheden
Verse muntthee | verse gemberthee
Warme chocolademelk
Slagroom
Babychino koemelk | soyamelk (klein glas)

€ 2,30
€ 3,25
€ 2,75
€ 2,95
€ 3,5o
€ 2,95
€ 2,75
€ 0,50
€ 1,–

Koude dranken
Biologische melk, karnemelk
Biologische karnemelk met verse sinaasappelsap
Verse sinaasappelsap
Biologische appelsap | appel-perensap uit eigen boomgaard
Kleine verse sinaasappelsap | biologische appelsap
fristi | chaudfontaine blauw | chaudfontaine rood | cola |
cola light | sprite | fanta | ice tea | cassis | rivella
Ranja

€ 2,–
€ 2,50
€ 2,95
€ 2,25
€ 1,50
€ 2,25
€ 1,–

ALcohol
Witte wijn, rosé, rode wijn
Flesje bier
Slotbier

€ 3,95
€ 2,95
€ 3,75

Bij de borrel
Bitterballen (8 stuks)
Mini loempia’s (8 stuks)
Kaastengels (8 stuks)

€ 3,50
€ 3,–
€ 4,00

Bij de koffie
Al ons gebak is huisgemaakt!
Appeltaart naturel
Appeltaart met vanillesaus of slagroom
Appeltaart met vanillesaus en slagroom
Brownie met slagroom
Johannes gebak, elke keer weer een verrassing
Plankje met diversen zoete lekkernijen

€ 2,50
€ 2,75
€ 2,95
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,50

Tosti’s
Keuze uit wit of bruin brood
Tosti van Johannes
Tosti kaas
Tosti ham en kaas | kaas en ananas
Tosti ham, kaas en ananas
Tosti geitenkaas, honing en tijm

€ 3,75
€ 3,50
€ 3,75
€ 4,–
€ 4,25

luxe belegde broodjes
Keuze uit witte boerenbol of bruine meergranenbol
Oude kaas, rucola, amsterdamse ui en mosterd
Gezond
Humus, gegrilde paprika en feta (vegetarisch)
Eiersalade
Huisgemaakte tonijnsalade
Huisgemaakte hamburger met gebakken ui en frites
Broodje van Johannes, een maandelijkse verrassing

€ 5,75
€ 5,75
€ 6,50
€ 6,–
€ 6,75
€ 7,50
€ 6,50

Warme lunch
Keuze uit wit of bruin brood
Uitsmijter
Uitsmijter ham | kaas | spek
Uitsmijter ham en kaas | spek en kaas
Twee bourgondische kroketten met grove mosterd

€ 5,25
€ 6,–
€ 6,50
€ 6,–

Keuze uit witte boerenbol of bruine meergranenbol
Broodje brie met honing, walnoten en cherrytomaatjes
Broodje pittige kip met ui papika en ananas
Mexicaanse wrap met gehakt, mais, kidneybeans en rucola

€ 6,–
€ 6,–
€ 6,–

Bagels
keuze uit witte bagel of meergranen bagel
Bagel gerookte kip, avocado en gebakken spek
Bagel roerei met gerookte zalm
Bagel avocado, tomaat en spiegelei

€ 5,75
€ 5,75
€ 5,75

Panini’s
Panini mozzarella, pesto en tomaat
Panini met gerookte kip, ananas en pesto
Panini met salami, kaas en paprika
Panini met brie, spek en appel

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

voor de kleintjes
Keuze uit wit of bruin brood
Boterham met diverse soorten zoet en/of hartig beleg
€ 3,–
Boterham met bourgondische kroket
€ 3,–
Boterham met 4 knakworstjes 		€ 3,–

en we hebben ook nog
Pannenkoek
Spek, kaas, appel, ui/paprika, per ingrediënt
Saucijzenbroodje

€4,–
€0,50
€2,50

Salades
Keuze uit witte boerenbol of bruine meergranenbol
Zalm, lauwwarme garnalen, komkommer, ui,
pijnboompitten en honing-mosterddressing

€ 8,95

Warme geitenkaas, spek en frambozendressing (vega)

€ 8,95

Gerookte kip, walnoten, komkommer, perzik en
honing-mosterddressing

€ 8,95

Vegetarische griekse salade, feta,olijven, avocado,
tomaat en pepadew

€ 8,95

huisgemaakte soepen
Keuze uit witte boerenbol of bruine meergranenbol
Oudhollandse tomatensoep
Soep van de maand

€ 4,75
€ 4,75

we zijn geopend
dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 16.00
en zaterdag
van 10.00 tot 17:00
088 201 7710
bij.johannes@abrona.nl

Leuk dat je
er bent!

