Een kleine geschiedenis
In het historisch centrum van Middelburg - binnen de grenzen
van de vroeg middeleeuwse ringwalburg met gracht - is
ons lunchcafé gevestigd in een alleraardigst hofje.
Het hofje “onder de Toren” genaamd, is pas in 1943 gebouwd in
opdracht van de gemeenteraad in het kader van de Wederopbouw
van deze mooie stad. Oorlogshandelingen van 17 mei 1940
waren desastreus voor het oude centrum. In de stijl van de Delfste
school werd een hofje gebouwd voor ouden van dagen, die nog
zelfstandig waren, maar toch enig toezicht of hulp nodig hadden.
Het hofje is zoals de naam al doet vermoeden te vinden aan de
voet van de abdijtoren Lange Jan. Vanuit deze toren heb je een
goed zicht op de rechthoekige binnenplaats met aan twee zijden
een rij huisjes.
In de gevelwand aan de Nieuwe Kerkgang is een reliëf van
Nel Klaassen te zien. Op de lijstrand net onder het dak is een
dichtregel van de eermalige stadsdichter Jan J.B. Kuipers te lezen.
Volop genieten dus, op velerlei manieren.

Majella & Rob

PS. wist u dat onze mooie locatie ook geschikt is voor alles
wat U wilt vieren? Wij staan U graag te woord!

Leuk om te geven, leuk om te krijgen...
een lunchbon van Jells

Jells lunchcafé

&

tuinterras

lekker eten & drinken
feesten & partijen
www.jellslunchcafe.nl | info@jellslunchcafe.nl
06 41780727

en hoffelijk genieten!

eten..
Ontbijt tot 10.30 uur

Voor de kinderen

Jells ontbijt; koffie of thee, polderbroodje, croissant, roomboter,
gekookt bio eitje, 2 plakken kaas of ham
• extra kop koffie of thee bij het ontbijt!
• extra polderbroodje of croissant
• extra kaas of ham (3 plakjes)
Bio Yoghurt met granola & walnoten

Tosti kaas met ketchup
Tosti nutella met banaan
Pizza tosti met tomatensaus & geraspte kaas
Poffertjes met poeder suiker & stroop (ook glutenvrij verkrijgbaar)
Bekertje vanilleijs, slagroom & marshmallow’s

6,95
1,25
2,00
2,00
3,50

Bionade vlierbessen, gember & sinaasappel
3,00
3,95
3,95
3,75
3,50

Huisgemaakte verse soep met kruidenboter & brood
Salades geserveerd met zuurdesembrood & kruidenboter
• met geitenkaas, appel, walnoot, dadels & honing
• met gerookte zalm, garnaaltjes, ei, rode ui, komkommer & dillesaus
• met buffelmozzarella, tomaat, komkommer, basilicum, pesto & pijnboompitjes
• met gerookte kip, spek, rode ui, tomaat, komkommer & truffel mayonaise
• met avocado, bonenmix, kaas, rode ui, tortilla chips, zongedroogde tomaat
& pittige crème fraîche

5,95
11,50
15,00
12,50
12,50

9,50

Sandwiches, wraps & meer….
Clubsandwich biokipfilet, spek, kaas, ei, komkommer & sla melange
Clubsandwich buffelmozzarella, basilicum, tomaat, pesto,
pijnboompitjes & sla melange
Clubsandwich met kaas, omelet, tomatenmarinati, gegrilde groenten,
komkommer, sla melange & rode ui
Sandwich tosti met tomaat, kaas, rode ui, gegrilde courgette
& paprika-feta spread
WrapDuo met guacamole & tonijnsalade
Broodje hamburger van de Vegetarische slager met kaas, tomaat,
gegrilde groenten, rode ui, truffel mayonaise & paprika/feta spread
Flatbread met geitenkaas, walnoot, zongedroogde tomaat & honing
Flatbread falafelballetjes, sla, rode ui, komkommer, tomaat,
gegrilde groenten & knoflook-yoghurt dip

9,95
9,95
9,95
8,95
8,95
9,50
8,95
8,95

Broodjes meergranen of oerwit
Jonge boerenkaas, sla, tomaat, komkommer, ei & spread
Huisgemaakte biologische eiersalade
Gerookte kip, tomatenmarinati & truffelmayonaise
Gerookte zalm, kruidenkaas, rode ui, kappertjes & dillesaus
Verse geitenkaas, walnoot & honing
Tonijnsalade met kappertjes & rode ui
Avocado, ei, spread & hummus
Serranoham, mozzarella, gedroogde tomaat, spread,
chummi chimmi & Grana Padano

Koffie, espresso, décafé & thee
Verse munt thee met honing
Verse gember thee met citroen of sinaasappel
Chai latte
Cappuccino
Latte macchiato, koffie verkeerd
Latte speciaal met karamel, vanille, witte chocolade of hazelnootsiroop
Pink Latte met frambozen crunch
Latte macchiato met siroop naar keuze, slagroom & crunch
Dubbele espresso
Espresso macchiato
Extra shot espresso
Iced koffie of iced koffie karamel
Iced koffie of iced koffie karamel met slagroom & crunch
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk met slagroom
Alcoholische koffie’s met; Ierse Whiskey, Amaretto, 43, Grand Marnier

5,95
6,50
7,50
9,50
7,95
7,50
8,95

2,30
3,00
3,00
3,20
2,60
3,25
3,60
3,95
3,95
2,80
2,50
0,50
4,25
4,95
3,00
3,50
7,50

Onze warme dranken zijn ook te bestellen met soja- of lactosevrije melk 0,20

9,50

5,50
6,25
6,50
7,50
8,95
7,75
8,00
6,50

7,50

Appeltaart
Chocolade brownie & pecan nootjes / Rocky Road met marshmallow's
Selva Nera ( chocolade crème kersen taart)
Zeeuwse bolus met roomboter
Chocolade muffin of appel muffin ( ook glutenvrij)
Jells bananencake met chocoladebrokjes
Witte chocolade & karamel shortbread
Billionaires Cheesecake
Koffie of thee met appeltaart
Cappuccino met appeltaart
Koffie of thee met bolus & roomboter

3,50
3,50
3,95
2,50
3,50
2,50
3,75
3,95
4,50
4,75
4,50

Frisdranken
Coca cola, coca cola zero, fanta orange, sprite, cassis
Chaudfontaine blauw & rood
Chaudfontaine blauw & rood grote fles
Ice tea met ijs & citroen
Ice tea green met ijs, verse munt & citroen
Fristi, chocolademelk
Bitterlemon, tonic, ginger ale, rivella, apfelschorle
Verse jus d’orange klein of groot

Biologische troebele appelsap, appel-peren sap of tomatensap

2,85

Smoothies van 100% fruit & groenten
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

Bieren op fles

Warme dranken

Lekker bij de koffie, thee of…

Dikke tosti’s meergranen of oerwit
Boerenkaas
Boerenkaas & biologische ham
Oude kaas & Zeeuws spek
Verse geitenkaas, walnoot & honing
Gerookte zalm, kruidenkaas, tomaat & rode ui
Zachte roombrie, tomaat & pesto
Gesmolten tonijn & Grana Padano
Kaas, rode ui, tomaat & vers gemalen zwarte peper
Gegrilde aubergine, courgette, paprika, oude kaas,
rode ui & râs al hânout kruiden

drinken..

3,25

Vruchtensappen van Van Kempen…

Aardbei & banaan
Perzik, passievrucht & mango
Framboos, aardbei & bramen
Ananas, mango & papaya
Broccoli, selderij, spinazie, banaan & ananas

Heeft u liever veganistische kaas? Vraag het de bediening
Lunchkaart vanaf 11.00 uur

(gebrouwen biologische limonade) 0,33cl

2,50
2,25
5,50
2,75
2,85
2,75
2,75
2,85 | 5,00

Hertog Jan pilsner 5%
Duvel 8,5%
Karmeliet 8,4%
Westmalle dubbel 7%
Westmalle tripel 9,5%
Orval 6,2%
Liefmans fruitesse rood “on the rocks” 3,8%
Vedett white 4,7%
Veltsin 0%
Veltsin radler 2%
La Chouffe 8%
Brugse Zot blond 6,0%
Fransicaner Weizzen (0,5l) 5%

2,75
4,95
5,50
4,00
5,00
5,00
3,95
4,75
3,50
3,50
4,50
4,75
5,50

Brouwerij Kees craft bier uit Middelburg op mini fust
• Its a blond 6%
• Export Porter 10,5%
• Mosaic hop 6,5%

4,50
5,50
4,75

Wijnen
Rood; Tarapaca merlot
Wit; Tarapaca blend (viognier, chardonnay & sauvignon)
Zoet; Chêne du Périgord
Rosé; Tarapaca Syrah
Sangria met vers fruit

Sprankelend.

3,95
3,95
3,95
3,95
4,95

Prosecco la Gioiosa wit / rosé per fles
Piccolootje la Gioiosa prosecco wit

24,50
6,50

Voor bij de borrel (te bestellen vanaf 15.00 uur)
Deelplank kaas, broodstengels & dip, humus, dadels, snoeptomaatjes
en komkommer (2 personen)
Deelplank kaas, worst, brood & smeersels (2 personen)
Portie olijven & zoutjes
Nachos met cheddar kaas, crème fraîche & jalapenos
Brood met smeersels

12,50
14,50
5,75
7,50
5,75

Onze producten worden zoveel mogelijk lokaal en biologisch ingekocht. Heeft u een voedsel
allergie of intolerantie, vraagt u dan naar onze speciale kaart. Wilt u uw broodje glutenvrij, geef
dit dan door aan de bediening. Ons zuurdesembrood is gemaakt van gefilterd zeewater uit het
Nationaal Park de Oosterschelde en bevat geen gist, e-nummers of lactose.

