
carpaccio  |   15.50
Rundercarpaccio, Parmezaan, rucola, 
rode ui, kappertjes, zongedroogde tomaat, 
pestomayonaise, pittenmix

hollandse garnalen  |   13.50
Hollandse garnalen, ijsbergsla, groene appel,  
kerrie-gembersaus

pasteitje  |   9.50 
Twee bladerdeeg pasteitjes, 
bospaddenstoelen ragout, peterselie
OF wildstoof en cranberry compote |13.50

DAGSOEP  |   7.50
Met bijpassende garnituur

Broodje  |   5.00
Vers afgebakken brood, Jagerboter

CALAMAReS  |   11.50
Home made inktvisringen, aioli, limoen

voorgerechten

Stel zelf je pannenkoek samen uit onderstaande 
ingrediënten. Genoemde prijzen zijn per één 
ingrediënt. Onze pannenkoeken zijn 
± 30 cm doorsnee. 

Basis Pannenkoek   7.50

Per ingrediënt
Banaan, Rozijnen, Appel, 
Champignons, Tomaat 2.75

Ham, Paprika, Kaas, Gember, Verse 
Ananasringen meegebakken 2.95

Kaas, Spek, Beenham  3.50

Uien, Slagroom, Knoflooksaus,  
Chocoladesaus, Satésaus 1.50

Per bol 
Vanille-ijs, Aardbeienijs, Kaneelijs 2.00

Per ingrediënt
Grand Marnier, Bruine rum  4.50

Boerenjongens (rozijnen met brandewijn) 6.50

pannenkoeken

tompouce  |   8.50
Honing-walnoten cake, walnoten, vanille-ijs,
karamelsaus, slagroom

chocodroom  |   8.50
Chocolademousse, Oreo Crumble,
witte chocolade ijs, coulis van rood fruit

SUNDAe  |   7.50
Vanille-ijs, karamel- of aardbeiensaus, 
nootjes, slagroom

DIERENBEKER  |   5.95
Vanille-ijs in een verrassingsbeker

desserts

Salades

CHURROS  |   6.50
Chocodip, kaneelsuiker, slagroom

honing-notentaart    |   5.95
met slagroom

APPELTAART    |   5.95
met slagroom

 

stel zelf je pannenkoek samen

Pannenkoek met poedersuiker of stroop 7.50
Pannenkoek met aardbeienjam           7.95
Pannenkoek met honing            7.95

Caesar salade  |   16.50
Crispy chicken, Parmezaan, ei, croutons, 
salade mix, Caesar dressing

geitenkaas salade  |   16.50
Geitenkaas, appelfrietjes, notenmelange, 
honing, balsamico dressing, salade mix

beslagkeuze-Allergie
Heeft u een lactose-, gluten- en/of notenallergie? 

Laat het ons dan weten, dan bakken wij uw 
pannenkoek met uiterste zorgvuldigheid in een aparte 

pan en serveren wij uw pannenkoeken 
op een rood bord. 

Het beslag is op basis van boekweitmeel, aangemengd 
met sojamelk en ei, is lactosevrij en glutenarm. 

Al onze pannenkoeken worden gebakken in sojaolie.

| meerprijs 1.50



vegetarisch

mits voorradig 

te bestellen met witte rijst  
i.p.v. een pannenkoek

*

PANNENKOEKEN SPECIALITEITEN 

Heeft u een allergie? 
Laat het ons weten!

MEXICAANSE  |   16.95
Kruidig gehakt, tomaat, maïs, champignons, 
paprika, uien, tomaat, kidney beans, 
ijsbergsla, kaas, tortillachips, crème fraîche, 
guacamole

NEW YORKER  |   17.50
Angus burgers, gebakken ei, augurk, kaas, 
tomaten, ijsbergsla, krokante uienringen, 
cocktailsaus

miss leggs  |   16.50
Beenham van de plaat, kaassalade, 
honing-mosterdsaus

wildstoof  |   16.95
Meegebakken appel, stoofpotje van wild zwijn 
en hert, cranberry compote

ITALIAANSE|   17.50
Rundercarpaccio, rucola, kappertjes, 
pestomayonaise, rode ui, Parmezaan, 
zongedroogde tomaat, pittenmix

VELUWE  |   15.95
Pulled paddenstoelen gekruid, 
meegebakken kaas, groene bladsla, 
Parmezaan, truffelmayonaise   

Topper  |   15.95
Meegebakken spinazie, geitenkaas, rozijnen, 
dukkah, honing 

tante juul  |   15.95
Bospaddenstoelen ragout, Italiaanse kruiden, 
meegebakken courgette - uien - 
champignons, peterselie

VALLIvega  |   16.50
Meegebakken kaas, mozzarella, tomaten, 
rucola, rode pesto, Parmezaan

GOLIATH  |   16.95
Spek, ham, kaas, uien, champignons, 
paprika, bieslook

JAGERSHUYS  |   16.95
Spek, ham, uien, paprika, champignons, 
currysaus, peterselie

bangkok  |   17.50
Tijgergarnalen, mango, wortel, paprika, 
witte kool, bosui, sesam, pinda’s, petjilsaus

EGYPTISCHE  |   16.95
Meegebakken shoarma van scharrelkip, 
salade, knoflooksaus

INDISCHE  |   16.95
3 Ajam saté van kipfilet, gado gado 
salade, seroendeng, gebakken uitjes, 
kroepoek, satésaus

TEXAS  |   17.50
Rib Fingers (spare ribs zonder bot), coleslaw, 
ijsbergsla, rode ui, gebakken uitjes, 
barbecuesaus

java  |   17.50
3 Heerlijke Indische gerechten: ajam opor, 
rendang en sambal telor, geserveerd met 
Gado Gado salade, kroepoek

FRANSE  |   15.95
Meegebakken appel, rozijnen, 
kaneelijs, slagroom 

san nicolas  |   16.50
Gebakken sinaasappelpartjes, amandelspijs, 
geschaafde amandel, speculaas, vanille ijs

Conference  |   16.50
Warme gekarameliseerde peren van de 
plaat, dadels, blauwe kaas, walnoten, 
hazelnootsiroop



 WiFi: Welkomgast

VOLG & TAG ONS!  @JAGERSHUYSZEIST

Nieuwtjes, activiteiten, acties en meer

WERKEN BIJ HET 
GEZELLIGSTE RESTAURANT VAN ZEIST?

DIT IS WAT JE VAN ONS KAN VERWACHTEN!

Het JAGERSHUYS is dé plek om te werken in een onwijs gezellig en groot team. 

Geen één dag is hetzelfde en het is altijd een feestje! 

Wij leggen onze gasten elke dag in de watten, maken de sfeer, zijn bezig met gastvrijheid 

en serveren heerlijk eten en drinken. Het Jagershuys is een groot bedrijf met twee restaurants, 

waar je veel kunt leren en mensen leert kennen! 

Werken bij het JAGERSHUYS is uitdagend, tof en natuurlijk met het Pannenkoeken Restaurant en 

Restaurant WOODZ zeer variërend. 

Er is altijd iets te doen, dat is fijn, want wij zitten niet graag stil!
 

Wij werken graag in een gezellig team, met échte teamplayers. 

Ons prachtige bedrijf is een begrip in Zeist en de wijde omgeving en wij streven er naar dit zo te 

houden samen met ons prachtige team waar wij trots op zijn! 

Het JAGERSHUYS bestaat al 40 jaar en wij zijn ons nog steeds aan het ontwikkelen. 

Wij zijn op zoek naar hele gezellige, maar vooral enthousiaste nieuwe collega’s om te komen 

werken bij het Pannenkoeken Restaurant of in Restaurant WOODZ, wat natuurlijk hartstikke tof is!

Wij bieden jou in ieder geval een hele gezellig baan in één van onze  restaurants, 

met super leuke collega’s en goede voorwaarden. 

Wij willen jou graag leren kennen en je bent natuurlijk van harte welkom om kennis te komen 

maken en je te oriënteren  met een kop koffie. 

Wij hebben meerdere vacatures beschikbaar in de bediening en keuken, 

zowel parttime als fulltime. Uren zijn altijd in overleg. 

Beschikbaar: PT, FT, 16-24 uur en 28-32 uurs contracten. 

Heb jij iets anders in gedachten? Dan denken wij natuurlijk graag met je mee!

Lijkt het jou nou ontzettend leuk om bij ons te komen werken? 
Spreek dan iemand aan van het management of solliciteer via de QR code. 

Dan nodigen wij je graag uit om persoonlijk kennis te komen maken! 

Hartelijk groet,

Team het Jagershuys




