
Te bestellen tot 16:30 uur

MAANDAG
12 APRIL
kalfsreepjes • penne 
roomsaus

DINSDAG 
13 APRIL
wraps • gehakt
avocado

WOENSDAG 
14 APRIL
bami • kipsaté 
komkommer

DONDERDAG
15 APRIL
lasagne • tomaat

MAANDAG
19 APRIL
moussaka • lam
aubergine

DINSDAG 
20 APRIL
kip madras • rijst 
doperwtjes

WOENSDAG 
21 APRIL
pasta carbonara 
champignons

DONDERDAG
22 APRIL
stoofpotje van vis
spinazie

MAANDAG
26 APRIL
goulash • witte rijst 

DINSDAG 
27 APRIL
coq au vin 
aardappelpuree

WOENSDAG 
28 APRIL
Wraps • gehakt • avocado

DONDERDAG
29 APRIL
stoofvlees
bonne femme

Zoals jullie wellicht al vernomen 
hebben, heeft er een flinke verandering 

plaatsgevonden bij de Koppelpaarden. Daar 
zijn we ontzettend trots op! 

Wij breiden namelijk uit! Dankzij de omstandigheden 
hebben wij met ons team de tijd gehad om een 

nieuw en verfrissend concept uit te werken, namelijk: 
“Bij Janne”.

Op het bekende adres kan je voortaan terecht in 
zowel onze nieuwe, ruime lounge als het bekende 

restaurantgedeelte. De kwaliteit van ons restaurant de 
“Koppelpaarden” vind je nu “Bij Janne”. Lekker met familie 

of vrienden uit eten in het restaurant, borrelen en kleine 
hapjes in de lounge, cocktails in de zon op het terras, bij 

ons kan het allemaal! 

In onze nieuwe lounge bieden wij comfortabele 
gezelligheid met verschillende knusse zitgedeeltes, 

hippe gerechtjes, stoere borrelplanken, toffe wijnen en de 
mooiste (speciaal)bieren. Het restaurant blijft zoals je van 
ons gewend bent, met zo hier en daar natuurlijk ook een 
fris jasje. De Koppelpaarden zal zich blijven richten op het 

slapen en zich meer gaan focussen op cateringpartijen.  
Ook zakelijk blijven wij uw partner voor conferenties, 

lunches en diners.
Wij hopen iedereen snel weer te zien.

Tot snel!

Groetjes Team 
bij “Janne” en de “Koppelpaarden”

SLAPEN  BIJ DE 
KOPPELPAARDEN

ETEN EN DRINKEN
BIJ JANNE

Smaak van “door de week” - 8,50Lieve allemaal

ASPERGES | 18,50
boerenham • krieltjes • ei • boter

ASPERGES | 18,50
zalmfilet • krieltjes • ei • boter 

AARDBEIEN | 4,00
romanoff

Jannes Borrelbox

Het is weekend!

Elke vrijdag, zaterdag en zondag te bestellen 

VRIJDAG 16 APRIL, ZATERDAG 17 APRIL
EN ZONDAG 18 APRIL

WISSELENDE EN VERRASSENDE BORRELBOX MET O.A. 
SERRANOHAM, BRUGSE OUDE KAAS, GEROOKTE ZALM

EN NOG VEEL MEER LEKKERS! 

Bestel hem snel om eens heerlijk te relaxen

Op de dag zelf te bestellen tot 13:00 uur 
De gerechten hebben wij al voor u verwarmd

Uitsluitend om af te halen tussen 17:00 en 19:00

te bestellen tot 16:00 uur 
wij komen de box graag bezorgen 

afhalen tussen 14:00 – 18:00 uur
(buiten Dussen + 3,50)

17,50  P.P.

EEN LEKKER DESSERT BIJ 
UW SMAAK VAN DE DAG? 

tropisch
fruit

aardbeien OF

4,00
per stuk

OUDE KERKSTRAAT 1
DUSSEN

0416-391264

te bestellen tot 16:00 uur 
wij komen de box graag bezorgen 

afhalen tussen 14:00 – 18:00 uur
(buiten Dussen + 3,50)



23 | 24 | 25 | 26 | 27 april 
Tot 24 uur van tevoren te bestellen
Afhalen kan tussen 14:00 en 19:00

Te bestellen tot 16:30 uurVerse broodjes

lUNCH BOX

STOKBROOD GEZOND 6,50
STOKBROOD FILET AMERICAIN 6,50

STOKBROOD BRIE 6,50

Salades
SALADE COPPA DI PARMA
SALADE ZALM
SALADE VEGETARISCH

CLUBSANDWICH GEROOKTE KIP 8,50

DESEMBROOD ZALM 9,50

soepen
onze soepen zijn vers ingevroren | 900 ml per emmertje

TOM KHA KAI 7,50
Thaise kippensoep

UIENSOEP 6,50

TOMATENSOEP 6,50

BISQUE DE LANGOUSTINES 12,50

DESEMBROOD CARPACCIO 9,50

koningsdag

“Wat kan je in die lounge nou
eigenlijk eten”

jannes feestbox!

tijd voor een feestje
gewoon omdat het kan!

2 X COCKTAIL “JANNE ON THE BEACH”
DESEMBROOD MET BOTER EN TAPENADE

2 LANGOUSTINE BISQUE
4 KIPSPIESJES “YAKITORI STYLE”

2 GAMBA’S IN KNOFLOOK
2 BRIOCHE • ZALM • GEPOCHEERD EI

2 ASPERGE • SERRANO HAM 
BEEF TATAKI • WASABIMAYONAISE • OM TE DELEN

KAASJES VAN VAN TRICHT, ANTWERPEN

DA IS TOCH GEZELLIG WÁR!

59,50 voor 2 personen

KOUDE GERECHTJES  per stuk te bestellen

WARME GERECHTJES  per stuk te bestellen

DESSERT  per stuk te bestellen

BROODSOORTEN | 2,50 P.P.
en smeersels

GAMBA | 6,00
tongfilet • saffraan • tomaat 

KAAS VAN VAN TRICHT | 6,00
Antwerpen

STEAKTARTAAR | 6,00
amsterdamse zuurtjes • truffel

OOSTERS BUIKSPEK | 6,00
soja-sesam

BROWNIE | 6,00
van janne

ZALM | 6,00
ambachtelijk gerookt • limoen 

GILDEHOEN | 6,00
rouleau • vadouvan • serrano 

COUSCOUS | 6,00
courgette • geitenkaas

VITELLO | 6,00
geschroeide tonijn • rode ui

COCKTAIL “JANNE ON THE BEACH” | 6,50

JANNES FAVORIETE WIJN 
Ardeche | Chardonnay• 13,50 per fles

FISHBURGER 9,50
schaaldierenmayonaise

BEEFBURGER  9,50
classic • green egg

VEGGIEBURGER  9,50
rode ui • portobello 

alle burgers worden geserveerd
met frites en mayonaise

Koningsdag Drive in
27 april • 16:30 tot 19:30 uur

je hoeft niet vooraf te bestellen

9,50

Buiten Dussen berekenen wij 3,50 bezorgkosten
Uiteraard kan je de broodjes ook zelf afhalen

wij bezorgen 7 dagen per week tussen 
11:30-14:00

Vrijdag 30 april, zaterdag 1 mei en zondag 2 mei

Tot 24 uur van tevoren te bestellen | De lounge-bites zijn 
eenvoudig thuis te verwarmen | afhalen kan tussen 17:00 en 19:00


