
Voor thuis

Voorgerechten:
*Carpaccio van ossenhaas op een truffelmayonaise   €    9,50                                            
met geraspte oude kaas 
*Vitello Tonato, gebraden kalfsrosbief op een romige   €    9,50                                        
tonijnmayonaise en kappertjes 
*Zalm, huis gemarineerde zalm met een huisgemaakt   €    9,50                                        
huzarenslaatje en een kruidensaus 
*Eend, terrine van eendenlever en Serannoham    €  14,50
daarbij een stroop van balsamico

Soepen:
*Kreeftensoep          €   6,00
*Bospaddenstoelensoep        €   5,50
*Goudgele vissoep         €   6,00 

Hoofdgerechten:
*Rund, runderstoofvlees met hutspot en jus     €  14,50 
*Haas, hazenpeper met rode kool en puree    €  15,50
*Kip, gestoofde kip, met gestoofde wortel, pastinaak,  €  13,50                                       
abrikoos, Ras el Hanout en aardappel 
*Kalf, kalfsstoof metchampignons, rijst met diverse groenten €  13,50 
*Vis, visragout met saffraan en linguini     €  15,50

Nagerechten:
*Chocolademousse met sinaasappel      €   6,00
*Hangop met rabarber en crunch van Bastogne   €   6,00
*Bavarois van framboos met lange vingers     €   6,00

Jij&Ik maar dan voor thuis! Een avondje lekker thuis 
blijven? Maar wel genieten van heerlijke gerechten?
Bestel dan Jij&Ik voor Thuis! Alle gerechten zijn a la carte 
portionering, Jij & Ik portionering gaat helaas niet. 

Indien u kiest voor een 3-gangen diner 
(voorgerecht/hoofdgerecht/dessert) 

dan bieden wij u dit aan voor € 27,50* 
*met als voorgerecht de terrine van 
eendenlever wordt het voor € 30,00

Let op!! Wij zijn dinsdag en zondag gesloten 

www.restaurantjijenik.nl - info@restaurantjijenik.nl
0416-650315 - Grotestraat 283 5141JT Waalwijk

De hoofdgerechten en de soepen hoeft u alleen nog maar 
even op te warmen. Heeft u een allergie? Laat het ons weten 
bij de bestelling, dan houden we daar rekening mee.



Voor thuis

Maatijdsalade:
*Geitenkaas, met witlof, peer, walnoten en honing   €  12,50
*Carpaccio, truffelmayonaise, oude kaas en croutons   €  12,50
*Zalm, met gamba, croutons en een limoendressing   €  12,50 

Maaltijdsalades worden geserveerd met brood en boter

Maak de Jij&Ik voor thuis helemaal compleet 
met een lekker flesje wijn erbij!

Uiteraard leveren wij de wijnen op temperatuur aan:

Witte wijn:
*Domaine St. Felix (huiswijn)       € 12,50                                                               
sauvignon blanc/vermentino, Frankrijk
*Sauvignon Blanc          € 15,00                                        
Stellenbosch Vineyards, Afrika
*Chardonnay Unwooded        € 15,00                
Stellenbosch Vineyards, Afrika 

Rode wijn
*Domaine St. Felix (huiswijn)       € 12,50                                                          
Cabernet/Merlot/Carignan, Frankrijk
*Pinotage Bushvine         € 15,00                                   

U kunt bestellen op:
Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 
en zaterdag vóór 14.00 bestellen.

En ophalen tussen 16.00 en 18.00 uur. 
Graag doorgeven hoe laat u denkt te komen.
U kunt bestellen via de website, e-mail of bellen. 

Via de website kunt u meteen eenvoudig afrekenen, 
of bij het ophalen pinnen of contant

Let op!! Wij zijn dinsdag en zondag gesloten 

www.restaurantjijenik.nl - info@restaurantjijenik.nl
0416-650315 - Grotestraat 283 5141JT Waalwijk


