
WELKOM BIJ JILL&CO 
‘FOOD&DRINKS’

Tongstrelend, gerijpt maar jong van geest. 
Toegankelijk & open voor iedereen. 

Dat is buitengewoon genieten, 
dat is Jill&Co ‘Food & Drinks’

www.jillencook.nl

MENUKAART

Maak kennis met: Max & Koen

Samen staan zij garant voor meer dan 20 
jaar horeca ervaring. Wij combineren onze 

huisgemaakte gerechten met seizoens-
gebonden producten & verfrissende drankjes. 

Aanvullend aan onze lunchkaart heeft u 
uitzicht op het assortiment van Jill&Co 

‘Interior & Fashion’.

ONTBIJT 10:00 - 12:00

Croissant met Nutella 
of confiture aardbei of abrikoos

Croissant met een gebakken ei| keuze uit:
ham, kaas of spek (gerookte zalm + €3)

Bagel kaas of ham|kaas uit de oven (zalm + €3)

Bagel brie & tomaat| uit de oven

Toast met roerei (zalm + €3)

Toast met gebakken champignons

Griekse yoghurt | acai poeder|granola|
vers fruit|agave siroop

2 american pancakes | vers fruit|
bosvruchten compote

Glutenvrij: voor glutenvrij brengen wij €1 in 
rekening. Met uitzondering van de yoghurt

Gerechtjes zijn los te bestellen voor €5,50

Stel je eigen ontbijt samen:
Combinatie van 3 gerechtjes €13
Combinatie van 4 gerechtjes €18



HUISGEMAAKTE SOEPEN

PANTOSTI’S

STEVIGE TREK

SALADES

KINDER

BIJLAGES

Onze huisgemaakte soepen worden geserveerd met 
brood | boter | olie & zout

Paprikasoep | met homemade pestocroutons| €7

Wisselende soep van de chef | vraag onze collega’s 
welke soep we deze maand voor u in petto hebben €8

Voedselallergie? Geen probleem! Stel een van onze 
medewerkers hiervan op de hoogte & we passen ons 
gerecht graag voor u aan.

Kaas of ham/kaas | €8
Gegrilde groente|geitenkaas| €9
Gerookte zalm|kaas| €10

Krokante kipsaté | kroepoek|huisgemaakte 
taugésalade|kruidenfriet of brood €19

Broertjes kroket | met kruidenfriet of brood| €13

Hamburger van de bakplaat| ijsbergsla|tomaat|
kaas|spek|huisgemaakte hamburger saus| €16
optie: met kruidenfriet of brood + €2

Onze salades worden geserveerd met 
tomaat|komkommer|ui|huisdressing

Gebakken kip | cashewnoot|mango|chilisaus| €19

Gerookte zalm | rode paprika|mango|
krokante scampi | €20

Geitenkaas | spek|champignons|walnoot| 
frambozensaus | €18
[vegetarisch zonder spek]

Paprikasoepje | €6

Poffertjes met slagroom | €7

Friet | keuze uit: kipnuggets (3 
stuks)|frikandel|kroket|met appelmoes| €8

Kinderijsje | roomijs|chocoladesaus|slagroom| €7

ALLERGIEËN? VEGA EN VEGAN GERECHTEN

= Vegetarisch
= Vegan

Gemengde salade | €5

Frites met kruiden | met mayonaise €5

Frites met parmezaan | met parmezaan|peterselie|
truffelmayonaise| €7

Bekijk de achterkant voor ontbijt

CHEF SPECIALS
Waldkorn bol | guacamole|rode biet|geitenkaas| 
granaatappel|walnoot| €12

Burrata | verse toast|basilicum|zout|olie|gepofte 
tomaat|balsamicosiroop| €17

Trio van avocado | met: 
- hummus|gegrilde aubergine|tomaat
- geitenkaas|granaatappel|olijfolie|verse toast 
- gebrande brie|blauwe bessen| €15

Het krokante eitje zalm | brood|zalm|
avocado|ei| €12
optie: extra krokante eitje + €7

Het krokante eitje champignon | brood|spek| 
champion|avocado|ei| €11
[vegetarisch zonder spek]
optie: extra krokante eitje + €7

ZOETIGHEID
Peren gebakje uit de oven | kaneel|huisgemaakte 
karamel saus|slagroom|  €8

Chocolade taartje uit de oven | roomijs|
frambozensaus| €9

Assorti brood met boter | olijfolie|zout|
balsamico siroop| €6

Assorti brood met hummus | rode pesto| 
guacamole| €7

Huisgemaakte toastjes | gepofte 
tomaat|brie|walnoten||honing|  €8

Tortilla chips | tomatensalsa|guacamole|
zure room|  €7

Bitterballen 6st | mosterd|mayonaise|  €7

Borrelhapjes 6st | chilimayonaise|  €7 

Garnalen kroketjes 8st | chilimayonaise|  €8

BORRELHAPJES


