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ontbijt & lunch

Was de lunch lekker? Wij verzorgen ook
een vergadering lunch op kantoor.
We horen graag je wensen.
Bij Jacky’s

Wist je dat ?

High tea €23,50
(Minimaal 1 dag van tevoren reserveren)

2 uur onbeperkt koffie en thee drinken terwijl
je geniet van zoete en hartige hapjes (10 stuks)

Dinchen €27,50
(Minimaal 1 dag van tevoren reserveren)

Enorm gezellig en lekker praktisch! Geniet van
een tafel vol hartige hapjes die wij serveren
tussen de lunch en het diner.
Onze dinch wisselt iedere keer. Favorieten zijn:
cocktailsoep, mini kroketjes, diverse
canape’s, warme brie met onze home made
uienchutney, zalm uit de oven, Jacky’s special
en carpaccio.

Saturday breakfast €16,50
(Minimaal 1 dag van tevoren reserveren)

Lekker bijkletsen op zaterdagmorgen met
vrienden en/of familie bij Jacky’s. Wij zorgen
voor een gezellige ontbijttafel inclusief kop
koffie of thee en een glas vers geperste jus
d’orange.

Take away

Uitdeelbox €17,50
♡
♡
♡
♡

2 punten boterkoek
2 punten appel boterkoek
2 reuze muffins
2 homemade brownies

Boterkoek van 1 kg! €14,00
Caramel/pecan noten boterkoek €17,50

Contact

Jacky’s Lunchcafe
Vlaardingenweg 66
3044 CK Rotterdam

♡ Onze broden speciaal gemaakt
worden voor ons door de warme
bakker uit de regio en door ons
vers afgebakken?
♡ Jacky’s de lekkerste koffie zet van
echte Italiaanse bonen?
♡ Onze producten dagvers zijn?
♡ Jacky’s de heerlijkste boterkoek
maakt? Met een echt familie
recept van Tante Mien.
♡ Wij ook beschikbaar zijn voor
diverse vormen van catering en
feesten ook op locatie?

Iets te vieren?

Voor groepen, families en bedrijven
bieden wij diverse complete
arrangementen voor de lunch, brunch
en diner. Natuurlijk is maatwerk voor
feesten en partijen mogelijk.
Voor ons is niets vreemd: een
verjaardag/jubileum, borrel, receptie,
cocktailworkshop of een barbecue.
Wij maken van iedere gelegenheid een
onvergetelijke ervaring met heerlijke
dagverse producten. Verrassend,
creatief en altijd afgestemd op jouw
persoonlijke wensen.
Wij adviseren graag! Neem contact op
voor een persoonlijke afspraak.

010-203 78 22
info@jackyslunch.nl
www.jackyslunch.nl

ma t/m vr
za

9-18 uur
9-17 uur

Ont bij t

De vroege vogel €4,95 (na 10.00 uur €6,50)
Boerenboterham met een gebakken ei en koffie of thee
Een goed begin €4,95 (na 10.00 uur €5,95)
Boerenboterham met achterham, jong belegen kaas en koffie of thee

Uitsmijter met jonge kaas, achterham of spek €8,95
Uitsmijter met jonge kaas en achterham €9,95
Uitsmijter homemade rosbief €10,95
Roerei Noorse Gerookte Zalmfilet €11,95
Uitsmijter champignons, spinazie, kaas, spek en aardappelblokjes €11,95
Boerenomelet €11,50

Yoghurt €6,95
Met spelt muesli, vers fruit en walnoten

Vers fruit van het seizoen €6,95
Home made appel crumble met yoghurt €6,95

Jacky’s lunch specials
Jacky’s tosti special €10,95

Boeren tosti achterham en Rotterdamsche jonge kaas, friet met
mayonaise en ketchup en sla melange.

Jacky’s favoriet €6,50

Boerenbrood special €10,95

Eiersalade met bacon en vers gesneden ijsbergsla

2 vers gesneden boerenboterhammen, 1 belegd met homemade
rosbief en 1 met eiersalade bacon.
Opgemaakt met vers gesneden rauwkost.

Gezond jong €6,75
Jonge kaas, achterham, vers gekookt ei en salade

Lunchtrio €12,95

Gezond oud €7,75
Rotterdamsche oude kaas, parmaham, pesto-mayo, ei, zongedroogde tomaten en sla melange

Brie €7,50

Homemade soep, boerenboterham met een gebakken ei en
Rotterdamsche croquette.

Omelet special €11,50

Met honing, pijnboompitten en walnoten

Burgers
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Boerenomelet met champignons, paprika, ui en courgette.
Geserveerd met verse friet en heerlijke romige mayonaise

Roomkaas €6,50
Met zongedroogde tomaat, vers gesneden bieslook en sla melange

Home made soep €5,95

€7,50

Met boerenbrood of stokbrood en roomboter €7,50

Met truffelmayonaise, rucola en pijnboompitten

€6,95
Met een vers gekookt ei, romige mayonaise en gesneden ui

€8,50
Met roomkaas, ei en salade

Homemade Tonijnsalade €7,50
Met vers gesneden salade

Club Sandwich €9,75

Met gerookte kip, bacon, ei, tomaat, komkommer, salade
♡ Met mosterd-mayo of pesto-mayo

Nieuw!

Koolhydraatarm
Brood
+ €0,50

N’01 €5,50
Met achterham en jonge kaas

N’02 €6,95

Verse friet €3,50
Zoete aardappel frietjes €5,50
Potato dippers €4,75

Mayonaise, curry, ketchup €1,00
Home made pindasaus €1,25
Truffelmayonaise €1,25

Jacky’s friet speciaal €9,50
N’01 Mozzarella met kastanje champignons in de knoflookboter gebakken
N’02 Warm vlees met gebakken champignons, courgette, paprika, ui, mayonaise en pindasaus
N’03 Pittige kip met gebakken champignons, courgette, paprika, ui, mayonaise en chilisaus

Met parmaham, Rotterdamsche oude kaas en pijnboompitten

N’03 €6,95
Met tonijnsalade, tomaat en Rotterdamsche oude kaas

Salades

N’04 €6,95
Met Rotterdamsche oude kaas en uienchutney

N’05 €5,75

Rosbiefsalade €13,50

Met chocopasta en banaan

Brood met ... (frietjes i.p.v. brood meerprijs €1,95)
Warme brie €10,50

Met kastanje champignons en uienchutney

Rotterdamsche kroket met mosterd €4,95
Rotterdamsche kalfskroket met mosterd €5,25
groentekroket met honing-mosterdsaus €5,25
Garnalen kroket met chilisaus €7,95
Bal gehakt van het huis €7,50
Uit de jus met mosterd (250 gram)

Dun gesneden rosbief met rauwkost-salade, gekookt ei, pijnboompitten, keuze uit pesto- of
truffelmayonaise

Tonijnsalade €13,95
Gemengde sla met tonijn, sperzieboontjes, gekookt ei, ansjovis, cherrytomaatjes, olijven en rode ui

Zalmsalade €14,50
Gerookte Noorse Zalmfilet van de buurman met een bolletje huisgemaakte rode zalm salade, gesneden
rauwkost salade en een gekookt ei

Warme geitenkaassalade €13,95
Met honing-mosterd dressing, gesneden rauwkost salade en noten

Duo carpacciosalade €15,50
Carpaccio van ossenhaas honing-mosterd mayonaise met een parmazaanskrokantje & een carpaccio van
dun gesneden fricandeau met tonijnmayonaise en appelkappertjes.

Kip saté in een pannetje €12,50
Met vers gesneden rauwkostsalade

Ossehaaspuntjes in teriyakisaus €17,50
Met champignons, paprika en ui

Koffie €2,60
Cafeïnevrije koffie €2,60
Espresso €2,60
Cappuccino €2,95
Koffie verkeerd €3,50
Latte Macchiato €3,75
Latte Macchiato karamel €4,50
Pink velvet Latte Macchiato €4,50
Thee (van Pickwick) €2,60
Verse munt thee €3,50
(Honing + €0,45)
Gember met citroen of sinaasappel €3,50
Warme chocomelk €3,50
Warme chocomelk met slagroom €4,25

Dutch coffee €6,50
Irish coffee €7,00
French coffee €7,00
Koffie met Bailey’s €7,00
Lekkere toef slagroom €0,75

Coca cola regular, light, zero €2,75
Fanta orange, Cassis €2,75
Bitter lemon, Tonic €2,85
Ice Tea sparkling of green €2,85
Sprite €2,75
Redbull €3,25
Chocomelk, Fristi €2,85

Smoot hie’s

Smoothie aardbeien/frambozen €4,50
Smoothie aardbeien/banaan €4,50
Smoothie ananas/mango €4,50
Power smoothie spinazie/broccoli/pastinaak/appel

€4,50

Verse jus d’orange €4,50
Appelsap, Tomatensap €2,85
Punt boterkoek €2,00
Punt appel boterkoek met slagroom €2,95
Reuze muffin diverse smaken €2,95
Brownie cake Homemade €2,95

Chaudfontaine blauw of rood €2,75
Chaudfontaine blauw of rood €5,75
(0,75 L)

vegetarisch

