
Wij heten u van harte welkom in ons eet- & drinkcafé ‘t Jagershuis. 

Een sfeervol horecabedrijf met ouderwetse gezelligheid en

Brabantse gemoedelijkheid.

Hier kunt u terecht voor een kop koffi e, een heerlijke lunch

of een gezellig diner. En uiteraard staat het gezellige,

overdekte en verwarmde terras weer voor u klaar!

Dus eet, drink en geniet van het leven.....!

Ad & Gabiël de Groot



 Voorgerechten

Kipcocktail €   6,50

Garnalencocktail €   7,50

 Noorse garnalen met cocktailsaus

Gebakken champignons €   8,00

 met spek en ui op toast

Gerookte zalm met toast €   9,50

 en mosterd-dille dressing

Carpaccio met truffelmayonaise €   9,50

Salade met diverse vissoorten €  11,00

 garnalen, tonijn, zalm, paling

Salade Caprese €   8,50

 tomaat, mozarella , aceto balsamico

Kipsalade €   9,50

 salade met gebakken spek- en kipreepjes

Verrassingsbord €  11,50

 6 verschillende voorgerechtjes

Proeverijtje voor 2 personen €  18,00

Heeft u een allergie of is er iets wat u liever niet eet,

laat het ons dan even weten!



Soep van de dag                                              v.a. € 5,00

Groentesoep € 5,00

Champignonsoep € 5,00

Tomatensoep € 5,00

 alle voorgerechten en soepen worden

 geserveerd met stokbrood & kruidenboter.

Verrassing van de kok € 14,50

Twee groentekroketten € 10,00

 met champignonsaus

Quorn € 12,50

 met roerbakgroenten en cocktailsaus

 Soepen

 Vegetarische gerechten



 Vleesgerechten

Tournedos € 26,00

Ossehaaspuntjes € 27,00

 met roerbakgroenten en ketjapsaus

Duo van ossehaas met scampi’s € 26,50

 met roerbakgroenten en ketjapsaus

Kogelbiefstuk € 18,50

Biefstukreepjes € 20,00

 met gebak. champignons, paprika en ui, pepersaus

Varkenshaasreepjes € 18,50

 met gebakken champignons, paprika en ui

Varkenshaas € 17,50

Katenhaasje € 18,00

 varkenshaas met katenspek

Sauzen: champignonsaus, pepersaus, stroganoffsaus

of met gebakken champignons.



Mixed-grill € 17,50

 5 vleessoorten met 2 koude sausjes

Spare-ribs € 18,00

Kipsate € 15,00

Schnitzel € 14,50

Schnitzel Jagershuis € 15,50

 met champignons, ui en paprika

Alle vleesgerechten worden geserveerd met twee

aardappelgerechten, warme groenten en salade.

 Vleesgerechten



Visbordje € 19,50

 zalm, sliptong en scampi’s met vissaus

Scampi’s € 18,50

 met tagliatelle en knofl ook- of vissaus

Sliptongetjes € 18,50

Zalmfi let € 18,50

 Sauzen: wittewijnsaus, dillesaus,

 ravigottesaus, vissaus

Alle visgerechten worden geserveerd met

twee aardappelgerechten, warme groenten en salade.

Mixed-grill € 17,50

 5 vleessoorten met 2 koude sausjes

Spare-ribs € 18,00

Kipsate € 15,00

Schnitzel € 14,50

Schnitzel Jagershuis € 15,50

 met champignons, ui en paprika

Alle vleesgerechten worden geserveerd met twee

aardappelgerechten, warme groenten en salade.

 Visgerechten



Kipnuggets of bitterballen € 5,00

Frikandel of kroket € 5,00

Visstick of mini schnitzel € 6,00

Smullllllbox met verrassing!!! € 6,50

 deze worden geserveerd met friet en

 appelmoes en/of mayonaise

 Kindergerechten



 Dessert

Sorbet € 6,00

Dame Blanche € 5,50

Kinder ijsje € 4,00

Crème brûlée € 5,50

Chocolade Mousse € 5,00

Trio van chocolade  € 6,50

Softijs Tropical of Malaga  € 5,00

Koffi e met likeur v.a.  € 5,00


