
HOOFDGERECHTEN  VLEES

Wiener schnitzel

Super Wiener schnitzel

Wiener schnitzel in een zachte champignon roomsaus

Super Wiener schnitzel in een zachte champignon roomsaus

Cordon Blue à la 'Joris"
Schnitzel met ham en kaas erop, ananas en daarna gegratineerd

Zigeuner schnitzel met Madeirasaus

Hamburger à la 'Joris'
Met ananas, gebakken ei, champignons, uien en curry

Gebakken stukjes kipfilet
Met gebakken spek, champignonroomsaus en ananas

Kipsaté 
Met rauwkostsalade en friet

Runderlever à la 'Joris'
Met gebakken spek, uien, champignons en appel in een heerlĳke 
madeirasaus

Botermalse haasbiefstuk (150 gram)

Peppersteak
heerlĳke kogelbiefstuk

20,50

23,80

21,50-

24,50

24,50

23,50

21,-

22,25

17,95

20,75

27,50

26,75

Huisgemaakte Spareribs (500 gram)
Heerlĳk gemarineerd, geserveerd met onze eigen BBQ saus en 
knoflooksaus

Gegrilde Schweinehaxe (absoluut mager)
Gepekeld en gegrild zuiver hamvlees met champignonroomsaus en 
rauwkostsalade

Mixed Grill (450 gram)
Een heerlĳk mals stukje haasbiefstuk, varkenshaas, kipfilet en spareribs.
Geserveerd met knoflooksaus, BBQ saus en rauwkostsalade

  24,95

  27,50

  28,50

 Bovenstaande gerechten worden standaard geserveerd met gebakken aardappeltjes en diverse 
groenten, tenzĳ anders vermeld.

Alle biefstukken worden standaard medium gebakken.
Heeft u een andere voorkeur? Zeg het ons

Biefstukpuntjes
Stukjes biefstuk (250 gram) in een pittige pepersaus

Veluwe schnitzel
Krokant gebakken schnitzel met een heerlĳke kipragoût

Varkenshaas à la 'Joris' (250 gram in tranches)
In een licht gekruide champignonroomsaus

  27,95

  21,55

  22,55

DE  BEROEMDE  SCHNITZEL  À  LA  ' JOR IS '

Krokant gebakken schnitzel, overgoten met een heerlĳke kipragoût, belegd 
met kaas, spek en ananas en daarna gegratineerd

Super Schnitzel a la "Joris" 

25,50

28,85

HOOFDGERECHTEN  V IS

Heerlĳk gebakken Zalfmilet met hollandaisesaus

Gebakken Sliptong (2 stuks)

2 gebakken Scholfilets

3 gebakken Scholfilets

Bovenstaande gerechten geserveerd  à la 'Joris': met garnalen, 
champignons en gefrituurde mosseltjes

24,95

27,50

16,95

19,95

4,50

Onze visgerechten worden standaard geserveerd met gebakken aardappeltjes 
en rauwkostsalade, tenzĳ anders vermeld.

 

Bovenstaande gerechten worden standaard geserveerd 
met diverse groenten en patat, tenzĳ anders vermeld.

 
Alle biefstukken worden standaard medium gebakken.

Heeft u een andere voorkeur? Zeg het ons
 

Heeft u een allergie? Meld het ons!
Apart afrekenen is helaas niet mogelĳk

(Let op: kruisbesmetting i.v.m. allergenen kan niet voorkomen worden)



VOORGERECHTEN

Portie stokbrood met kruidenboter
Carpaccio met stukjes brood
Gerookte zalm met stukjes brood
Kippensoep
Tomatensoep
Groentesoep
Soep à la maison (groenten-tomatensoep)
Franse uiensoep
Gebonden champignonsoep
Gefrituurde mosseltjes met knoflooksaus
Mini kiploempia's, 6 stuks met chilisaus
Knapperig gefrituurde kaasstengels, 6 stuks met chilisaus

4,50
11,75
11,75
5,25
5,55
5,25
5,55
5,75
5,25
7,75
7,75
7,95

PANNENKOEKMENU À  15 ,95
Groentesoep

--------------------
Pannenkoek appel

--------------------
Koffie of ĳs

Tomatensoep
--------------------

Pannenkoek spek
--------------------

Koffie of ĳs

VEGETAR ISCHE  GERECHTEN

Vegetarische schotel; gebakken aardappeltjes, uien, ei, groenten, 
champignons, paprika, daarna gegratineerd met kaas 
Vegetarische pasta
Vega hamburger à la 'Joris'; curry, uienringen, champignons, ananas en 
gebakken ei

16,50

15,50
22,-

Heeft u een allergie? Meld het ons!
Apart afrekenen is helaas niet mogelĳk

(Let op: kruisbesmetting i.v.m. allergenen kan niet voorkomen worden)

K INDERSCHOTELS  T /M  12  JAAR

Kipschnitzel met appelmoes en pommes frites
Kipkrokantjes met appelmoes en pommes frites
Kroket met appelmoes en pommes frites
Kroket
Frikandel
Portie pommes frites

8,95
7,95
7,95
2,75
2,75
3,50

VELUWSE  PANNENKOEKEN
AMBACHTELĲK GEBAKKEN

Naturel
Spek
Appel
Kaas
Gember
Verse vruchten
Ananas
Ĳs
Ragout
Rozĳnen
Kaas, tomaat, ui
Pizza; ham, kaas, tomaat, ui & oregano
à la 'Joris'; ragout, kaas, spek, daarna gegratineerd

8,50
8,95
8,95
8,95
7,95
9,95
8,50
9,95
8,95
10,00
10,50
11,25
11,25

MACARONI

Macaroni à la 'Joris'; heerlĳke macaroni-schotel met vlees, groente,
gebakken ei & champignons
Macaroni Pay-Sanne; heerlĳke macaroni-schotel met vlees, groente,
gebakken ei, kipblokjes, champignons & kipragout 

14,95

16,95

Altĳd welkom!!!
Een 'JORIS' cadeaubon

Verkrĳgbaar vanaf euro 7,50


