
Menukaart
Brasserie Jacob V
In brasserie ‘Jacob V’ kun je terecht voor een heerlijke kop koffie met gebak of een super smakelijke 
lunch. Welk gerecht is jouw favoriet? Ook Jacob V denkt graag mee in duurzaamheid. Wens je geen 
brood of frites erbij? Geef dit vooral aan, samen gaan we verspilling tegen.

Onze salades worden geserveerd met broodEr is keuze uit wit of bruin brood

Natuurdesembrood Salades

Koude gerechten

Courgette soep 
Brood, toast brie, honing en tijm  

Harderfilet  
Rösti, knolselderij en beurre blanc 
 

of 

Jacob V steak 
Flat iron steak, rösti, knolselderij en uienjus 

Tartelette 
Chocolademousse, appel en karamel roomijs

 

Lunch van de chef 2 gangen 28,50
3 gangen 35,50 

Carpaccio     
Truffelmayonaise, Parmezaanse kaas,  
pijnboompitten en rucola

Krabsalade
Komkommer, wakame en sesamdressing 

Clubsandwich kip
Parmezaanse kaas, bacon,  
truffelmayonaise

Guacamole
Tomaat, artisjok, Baharat en veldsla 

Carpaccio  
Truffelmayonaise, Parmezaanse kaas,   
pijnboompitten en rucola
 

Paté de campagne
Dadelcrème, cornichons, zilveruitjes en  
Sherry dressing

Vis trio 
Gerookte paling, gamba’s, gerookte 
zalm, venkel, citrusdressing en wasabi

Surf & turf 
Gelderse hoender, gamba, paprika en  
tandoori 

Caesar  
Gerookte zalm of gegrilde kip, Parmezaan 
ansjovis, ei en bacon

Couscous
Pastrami, knolselderij, morille mayonaise en 
rucola

Warme geitenkaas   
Honing, cornichons, pecannoten en tijm 

13,75  
  

13,75

15,00

14,00

18,50  
  

17,00  

14,50  
 

19,00  
 

16,00  
  

16,00  

19,50 



vegetarisch OF op verzoek mogelijk

Warme gerechten
Courgettesoep
Brood, toast brie, honing en tijm 

Tomaten-paprikasoep
Brood, lente-ui, croutons en peterselie 

Harderfilet 
Rösti, knolselderij en beurre blanc 

Jacob V steak 
Flat iron steak, rösti, knolselderij en uienjus 

Uitsmijter 
3 eieren, ham of kaas, wit of bruin brood 

Ambachtelijke rundvleeskroketten
2 stuks, wit of bruin brood, mosterd

Ambachtelijke garnalenkroketten
2 stuks, wit of bruin brood, aioli, en citroen

Quiche Lorraine
Lauw warm, gerookte zalm, rauwkost, 
sinaasappel en rozijnen

Vegetarische hamburger
Bospaddenstoelen, truffelmayonaise, 
Parmezaan, mango en frites

Jacob V burger  
Clare Valley burger, 100% Black Angus  
truffelmayonaise, Parmezaan, Parmaham, 
mango en frites

12 uurtje  
Soep van de chef 

Ambachtelijke rundvleeskroket

Natuurdesembrood met ham en kaas

Rauwkostsalade 

16,50

op verzoek mogelijk

            keuze uit wit of bruin brood

7,50

7,50

23,00

23,00

11,00

11,00

15,00

17,00

18,50

18,50



Cadeaubon kopen? 

Op Kasteel Bijstervelt kun je ook
terecht voor een gezellige babyborrel, 

babyshower of gender reveal High Tea. 

Kinderen

Bites en borrel 

Desserts

Zoetigheden

Oesters
6 stuks

Pata Negra  
Spaanse Iberico ham

Brioche paling
Haringkaviaar, crème fraîche en bieslook 

Jacob V plateau 
Ambachtelijk brood, 3 soorten kaas, 
olijven, Parmaham, bittergarnituur

Bittergarnituur
7 stuks  

Bitterballen
7 stuks  

Tomatensoep

Brabants worstenbroodje

Tosti ham-kaas

Boterham met hartig of zoet beleg

Kinderijsje

Tarte tatin 
Vanille-ijs, appel en kletskop

Tartelette
Chocolademousse, appel en  
karamel roomijs

Gebak
Diverse soorten

Café complet
Koffie met friandises

6,00

5,00

6,00

4,50
 

4,50

10,00 
 

10,00

4,95

7,25

25,50  

19,50

17,00  

19,50  

8,40  

8,40  

Wil je iemand stijlvol verrassen? Met de 
cadeaubon laat je een ander genieten.  
Dit kan met een culinaire belevenis bij 
Brasserie Jacob V.

Vacatures? 
Bekijk de website  

voor info!


