
HET POP-UP AFHAAL-
RESTAURANT IN DE WIJK

WIJ ROLLEN DE RODE 
LOPER VOOR U UIT!

Hoe gaaf is dit?!: een “pop-up” afhaalrestaurant in uw eigen woonwijk! 
J&K catering komt met een uniek concept. Wij gaan overheerlijke gerechten 
bereiden op de Big Green Egg, op maximaal 5 minuten vanaf uw keuken-
tafel. Want dat is wat wij leuk vinden; naar onze gasten toe gaan. 
Uiteraard met de kwaliteit die u van ons gewend bent! 

Wij hebben onze bbq en toebehoren rijklaar gemaakt zodat wij naar u toe 
kunnen komen. Wij zullen iedere keer een andere wijk in Lansingerland 
selecteren en u middels flyers & social media hiervan op de hoogte brengen. 

HOE WERK HET?
1.  Elke week zoeken we 3 wijken uit in Lansingerland. Deze wijken zullen  
 wij bezoeken op de donderdag, vrijdag of zaterdag. Welke wijken dit   
 zijn communiceren we via sociale media.
2.  De bewoners in de  geselecteerde wijken ontvangen de maandag voor 
 dat we komen een flyer in de brievenbus.
3.  Op de achterkant van deze flyer staat ons menu / bestelformulier.
4.  U maakt hier een foto van en appt dit naar: 06 231 86 494. 
5.  U ontvangt een bevestiging en een tikkie voor betaling van ons 
 per Whatsapp. 
6.  U kunt uw bestelling ophalen op de gecommuniceerde dag en tijd 
7.  Geniet van uw diner!! 

Wij verzoeken u bij het ophalen zich strikt aan het juiste tijdvak te houd-
en, zo kunnen wij zorgen dat het niet te druk wordt en wij de regelgeving 
omtrent het COVID-19 virus handhaven. Uiteraard gaan wij er vanuit dat 
iedereen zich aan de 1,5 meter regel houd!

Een nieuw 

concept!
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Naam   :   ........................................................................  In te vullen door J & K

Adres   :   ........................................................................  Bestel nr. .......................

Mobiel nummer :   ........................................................................  Afhaaltijd .......................

Afhaal datum  :   ........................................................................  Totaal     .......................

Afhaalpunt  :    ........................................................................ 
 
Brood: (per 2 personen)          Prijs  Aantal 
Vers afgebakken breekbroodjes met verschillende toppings   €  5,00  ............

Voorgerechten: (* beschikbaar na 14 mei)       Prijs  Aantal 
Steak tartaar met garnituur van augurk, kappertjes & eidooier   €  10,00* ............
Burrata met truffel & tomaatjes, pijnboompitten, basilicum en olijfolie €  10,00* ............
Langzaam gegaard kalfsvlees met tonijn tartaar & limoenmayonaise  €  12,50* ............

Koude gerechten: (als maaltijd of “to share”)       Prijs  Aantal 
Poke bowl met tonijn en zalm, groenten, wakame en sojaboontjes  €  18,50* ............
Ceasar salade met gegrilde kippendijtjes, bacon & Parmazaan   €  12,50 ............

Hoofdgerechten:        Prijs  Aantal 
Op cederhout Gerookte zalm met kruidenkorst & lime/dragon saus   € 18,50  ............
Gegrilde entrecote met gepofte sjalotten rode wijn jus    € 19,50  ............
Lamsrack met jus van gerookte knoflook en cracker van Parmazaan  € 22,50  ............
Gegrilde polderhoen met gepofte trostomaatjes & mosterd jus   € 17,50  ............
Deze gerechten zijn met een garnituur van geroosterde groenten en gepofte krieltjes

Vegetarisch:         Prijs  Aantal  
Geroosterde zoete aardappel met groene curry, asperges en noten   € 17,50  ............

Kindermenu:         Prijs  Aantal  
Runderburger met gepofte krieltjes en appelmoes     €    7,50  ............

Dessert:         Prijs  Aantal 
Aardbeien Romanoff         €    6,00  ............
Witte chocolade mouse noten crumble en karamel     €    6,00  ............
Kaasplateau met notenbrood en vijgencompote     €    7,50  ............

Wijnen wit         Prijs  Aantal 
La Carasca    Verdejo Sauvignon blanc    €   9,95  ............
Genarly Head    Viongier      € 17,50  ............

Wijnen rosé          Prijs  Aantal 
La carasca          €   9,95  ............
By OTT     Cote de Provence     € 23,50  ............

Wijnen rood         Prijs  Aantal 
La Carasca    Shiraz Cabernet sauvignon    €   9,95  ............
Genarly Head    Zinfandel      € 17,50  ............

VOLG ONS ONLINE EN ZIE WAAR WE DE AANKOMENDE WEKEN STAAN 
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