On� Ve�ha��

Dr���e�ka��
Thee en kofﬁe
Thee diverse smaken
Verse muntthee
Koffie lungo
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte machiato
Ristretto
Irish coffee
Italian coffee
Spanish coffee
Famous coffee
French coffee

Gedestilleerd
2,35
3,25
2,45
2,45
4,00
2,50
2,50
2,50
2,50
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Frisdranken
Earth rood 0,33 l
Earth blauw 0,33 l
Coca cola
Coca cola light
Fanta orange
Sprite
Fanta cassis
Ice tea
Tonic
Bitter lemon
Red bull
Rivella
Chocomel
Fristi
Earth blauw 0,75l (still water)
Earth rood 0,75l (bruisend water)
Flevo appelsap
Jus d’orange
Verse jus
Tomatensap

3,00
3,00
2,35
2,35
2,35
2,35
2,50
2,75
2,50
2,50
3,75
2,75
2,50
2,50
5,00
5,00
2,75
2,75
3,50
2,75

Bieren
Heineken fluitje
Heineken vaasje
Seizoensbier vanaf
Overige biersoorten zie bierkaart

2,30
2,50
3,75

Port ruby
Port white
Sherry dry
Sherry medium dry
Martini bianco
Martini rosso
Jenever
Zeer oude jenever
Vieux
Corenwijn
Coebergh classic
Berenburg
Jägermeister
Bacardi superior
Campari
Grey goose
Wodka
Gin
Sauza tequila blanco
Remy Martin cognac vsop
Jack Daniels
Diverse whiskeys aanwezig
Famous Grouse
Amaretto DiSaronno
Baileys irish cream
Pisang Ambon
Passoa
Cointreau
Tia Maria
Grand Marnier
Sambuca
Malibu
Safari
Licor 43
Limoncello Villa Massa

3,80
3,80
3,80
3,80
3,50
3,50
2,75
3,00
2,75
3,50
3,00
3,00
3,50
3,75
3,75
6,50
3,75
3,75
3,75
6,00
5,50
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,25

Wijnen
Huiswijn wit (glas)
Huiswijn wit (fles)
Huiswijn rosé (glas)
Huiswijn rosé (fles)
Huiswijn rood (glas)
Huiswijn rood (fles)
Zoete witte wijn (glas)
Zoete witte wijn (fles)

3,50
17,50
3,50
17,50
3,50
17,50
3,50
17,50

Restaurant Jan Goos is een prachtige locatie
aan het water in één van de bekendste
havens van Lelystad. Het is een uniek pand,
dat geïnspireerd is op een lighthouse in
The Keys van Florida. De naam Jan Goos is al
20 jaar een begrip in Lelystad en omstreken
en dankt zijn naam aan een vissersman uit
Enkhuizen, die destijds zijn netten in deze
haven had uitgegooid.
Voor ons is Jan Goos al ruim 3 jaar een
unieke kans om met veel enthousiasme
heerlijk eten voor u op tafel te zetten. Onze
chef Erik Titulaer heeft met zorgvuldigheid
en passie de mooiste gerechten voor u
op de kaart gezet. Al onze gerechten zijn
seizoensgebonden en de producten worden
geselecteerd op kwaliteit en duurzaamheid.
Daarnaast werkt de keuken met de Josper
Grill; een Spaanse houtskooloven die grillen
en bakken verenigt. De grill kan wel tot 400
graden verhitten en dat gebeurt uitsluitend
op houtskool. Deze manier van bakken geeft
een extra smaakbeleving aan de producten.
Wiji zijn dan ook trots om te mogen zeggen
dat wij het eerste restaurant in Flevoland zijn
die hier mee werkt!
Heeft u een allergie en/of speciale (dieet)
wensen? Laat het ons weten! Ons creatieve
en ﬂexibele team helpt u graag!

JAN GOOS
Parkhaven 9
8242 PE Lelystad
info@jangoos.nl
www.jangoos.nl

Kindermenu
Kipnuggets met friet en appelmoes

6

Frikandel met friet en appelmoes

6

Kroket met friet en appelmoes

6

Biefstukje met friet en appelmoes

6

Pasta bolognese

6

Kinderijsje

4

Voorgerechten

Hoofdgerechten

€8,00

€17,50

Carpaccio van graan gevoed black angus runderfilet met
pesto genovese, parmezaanse kaas en rucola

Ierse biefstuk met keuze uit peper- of
champignonroomsaus

Kipsalade met creme van savora mosterd en mango

Varkenshaas met keuze uit peper- of champignonroomsaus

Parijse champignons uit de oven met fontina smeltkaas en
een vleugje zwarte truffel

Javaanse kipsate met pindasaus en smaakmakers (€14,50)
Grillburger op een Italiaanse bol met rauwkost en onze
burgersaus (€14,50 euro)

Gedroogde rauwe ham met creme van geitenkaas,
taggiasche olijf, zongedroogde tomaat en notencrunch

Heeft u speciale wensen?
Geef het aan
ons door!

Eendenborstfilet met sinaasappelsaus

Huisgerookte zalmfilet met sojakaviaar, wasabigembermayonaise, sesam en zoetzure rauwkost

Visvangst, wisselend gerecht van verse vis van het seizoen

Weekly, wekelijks wisselend gerecht

Zeebaarsfilet op Japanse wijze met sojasaus, mirin en
koriander
Boeuf stroganoff, biefstuk puntjes in stroganoff saus
Weekly, wekelijks wisselend gerecht

EET SMAKELIJK!
MEER BIJ JAN GOOS
Wist u dat u bij Jan Goos ook terecht
kunt voor speciale gelegenheden? Een
bruiloft, receptie of personeelsfeest?
Bij ons kunt u terecht om uw feest tot
een onvergetelijk evenement te
maken. Vraag het personeel
naar de mogelijkheden.

Drie gangen menu keuze €19,50 euro p.p.

Nagerechten €4,50
Creme brulee van citroen en basilicum met gebrand suikerlaagje
Appel-kruimeltaartje met speculoosijs
Vanilleroomijs met chocoladesaus, avocaat of karamelsaus en slagroom
Café affogato, espresso met een bol vanilleijs en slagroom
Peche melba, halve perzik met vanilleijs en frambozensaus
Kaasplankje, 4 soorten Europese kazen met begeleidend garnituur
Weekly, wekelijks wisselend gerecht

GRATIS

BESCHIKBAAR

CATERING

VAN KLEIN TOT GROOT

JAN GOOS
Parkhaven 9
8242 PE Lelystad
info@jangoos.nl
www.jangoos.nl

Supplementen
Verse frieten 		

3,00

Verse groenten 		

3,00

Sauzen extra bij hoofdgerechten

1,50

Brood met boter en aioli 		

4,50

Heeft u allergieën?
Geef het aan ons door!

