
Heeft u een dieet of allergie, of gewoon een vraag? Uw gastheer of gastvrouw helpt u graag! V  = vegan  V  = vegetarisch  L  = Lactosevrij  G  Glutenvrij

Puur genieten

Welkom bij Josephine’s food & drinks! 

Geniet de hele dag van alles wat onze kaart te 

bieden heeft. Of u nu zin heeft in koffie met 

gebak, een heerlijk broodje, een vis-, vlees- of 

vegetarisch gerecht, het is allemaal de hele 

dag mogelijk.

Natuurlijk bent u ook gewoon welkom voor 

een drankje of een aangeklede borrel…

Het team van Josephine’s food & drinks nodigt 

u uit om te komen genieten van onze kaart, 

de sfeer en natuurlijk van elkaar!

Plantage 3, 8261 BV Kampen

tel: 038 - 333 66 71

www.josephineskampen.nl

info@josephineskampen.nl

VOOR DE LEKKERE TREK

Proeverij Josephine’s (voor 2 personen)  19
Een borrelplank met een uitgebreide selectie
van proeverijen van de kaart

Kaasplankje (voor 2 personen) 15
Diverse buitenlandse en Nederlandse kazen met
vijgenbrood, walnoten en appelstroop

Broodplank met pesto, aioli en hummus  6

Albondigas Caseras  8
Gehaktballetjes ‘van het huis’ in een saus van tomaat, papri-
ka, knoflook en witte wijn, 6 stuks

Arancini 8
Huisgemaakte Italiaanse ‘bitterballen’ van
paddenstoelenrisotto, 7 stuks V

Ambachtelijke bitterballen 7 stuks  6

Ibericokroketten 7 stuks  6

Knoflookchampignons  V  4

Gemarineerde olijven  V  4

Knoflookgamba‘s 9 stuks  10
In olijfolie gebakken gamba’s met knoflook
en Spaanse peper

VLEES, VIS EN 
VEGETARISCH HALF / HEEL

Biefstuk van de grill  11 / 19 
met Italiaanse rode wijn- of pepersaus  

Iberico spareribs met aiolisaus 12 / 21

Zalmmoot met saffraansaus en risotto 11 / 19

Visverrassing van de chef 11 / 19
Vis van de dag, bereid op Mediterrane wijze

Italiaans gevulde varkenshaas met parmaham, 10 /19
pesto, zongedroogde tomaat in witte wijn jus
 
Rode linzenpasta met een vegetarische saus 9 //17
van groenten, tomaat en puntpaprika G   V

Paella Valenciana 10 / 19
Spaanse rijst met saffraan, kip, vis en zeevruchten

Provençaals Kipstoofpotje 10 / 18
met spekjes, tomaat, krieltjes, olijven en witte wijn

* Alle gerechten worden geserveerd met een aardappel- of rijstgarnituur, 
 warme groenten of een salade

EXTRA GARNITUREN

Portie frieten  2

Patatas bravas  2
In olijfolie gebakken kruidige aardappelpartjes

Gemengde warme groenten uit de oven 3

VOOR DE KIDS

Kipnuggets, frikandel of kroket met friet  6

Broodje met een mini hamburger en friet  7

Pasta met gehaktballetjes in tomatensaus 
en geraspte kaas 6,5

Pasta met vegetarische saus V  6,5

* Alle kindermenu’s worden geserveerd met appelmoes 
 en een gemengde salade

ZOETIGHEDEN

Huisgemaakte Torta Caprese  3,75
Italiaanse chocolade-notentaart G  

Huisgemaakte cheesecake  3,75

Ambachtelijke appeltaart  3,5

Een trio van chocolade  8,5
Chocolademousse met Liqor 43, parfait van 
witte chocola en een stukje chocolade-notentaart

Hemelse huisgemaakte Tiramisu  7
met dit dessert kom je letterlijk in hogere sferen

Creme Brûlée ‘43’ met een bolletje kaneelijs 6,5
Heerlijke vanillecrème met licor 43, kaneelijs  
en slagroom

Huisgemaakte cheesecake 6,5
met een bolletje vanille-ijs en een coulis van fruit

Perzik sorbetijs  6,5
met een coulis van passievrucht V  L   

ZOETIGHEDEN VOOR KINDEREN

Oma ’s Vlaflip  4
met vanillevla, yoghurt en aardbeiensaus

Bolletje vanille-ijs met aardbeiensaus,  4,5
slagroom en een kindersurprise  

Raketje, aardbeien- of perenijsje  2 

KAAS  

Kaasplankje 8
Voor wie liever een hartige afsluiter heeft:
Kaasplankje met drie buitenlandse kazen
met vijgenbrood, appelstroop en walnoten

Uitgebreide kaasplank voor 2 personen  15

Lekker met een glas Tawny port, Pedro Ximénez 
sherry of een dessertwijn. Zie onze drankenkaart.

3-gangenmenu
Keuze uit de smaakmakers, een vlees-, 

vis- of vegetarisch gerecht en een keuze
uit de zoetigheden of kaas

32,5

Proeverij Josephine’s + 1,5
Trio van chocolade + 1,5



Heeft u een dieet of allergie, of gewoon een vraag? Uw gastheer of gastvrouw helpt u graag! V  = vegan  V  = vegetarisch  L  = Lactosevrij  G  Glutenvrij

BROODJES 
(Bruin of wit zuurdesembrood)

Klassiek broodje Vitello tonnato 9
Heerlijk rosé gegaarde kalfsmuis met
tonijnmayonaise en kappertjes

Luxe broodje tonijnsalade 8
Huisgemaakte tonijnsalade met sla, 
tomaat en komkommer

Broodje oude kaas 7,5
met sla, komkommer, zongedroogde tomaat,
zonnebloempitjes en balsamicostroop

Broodje geitenkaas 7,5
met sla, komkommer, appel, walnoot 
en honingdressing V

WARME BROODJES

Luxe Italiaanse bol hamburger 9,5
met sla, tomaat en zelfgemaakte barbecuesaus

Desembrood kroket 7,5
met 2 ambachtelijke kroketten en mosterd

Luxe tosti van desembrood 5,5
met salami, mozzarella en tomaat 

Desembrood met groenteomelet 8,5
met lente-ui, champignons en paprika

Desembrood uitsmijter ham en kaas 7,5

Clubsandwich kip & bacon 8
met sla, ei, komkommer en basilicummayonaise

Vegetarische burger (wisselend) 8
Italiaanse bol met een lekkere 
vegetarische burger en bbq saus V

Proeverij Josephines (3 gerechtjes): 9,5
Keuze uit een soepje en minibroodjes belegd met
Vitello tonnato, bitterbal, miniburger of (geiten)kaas

MAALTIJDSALADES  HALF / HEEL

Salade Josephine’s  7,5 / 13,5
met ossenhaaspuntjes, geitenkaas, paprika, 
tomaat, balsamicostroop en basilicummayonaise

Klassieke Cesarsalade  6,75 / 12,5
met kip, ei, croutons, pompoenpitten 
en Parmezaankrullen

Salade geitenkaas 6,25 / 11,5 
met rode biet, quinoa, noten en 
balsamicostroop V

De salades kunnen ook glutenvrij worden aangeboden.

SOEPEN  HALF / HEEL

Geroosterde tomaat-paprikasoep V  3 / 5

Soep van de dag, regelmatig wisselende soep

VOOR DE KIDS

Tosti met ham en kaas  4

Broodje ambachtelijke kroket  5

Broodje zoet beleg (naar keuze)  3

Broodje minihamburger  6

Soepje  3,5

SMAAKMAKERS  HALF / HEEL

Proeverij van drie voorgerechten  12
Verrassing van de chef, combinatie van voorgerechten

Klassieke Vitello tonnato  6 / 10
Heerlijk rosé gegaarde kalfsmuis met 
tonijnmayonaise, knofl ookchips, 
Rosevalaardappel en kappertjes

Salade van gerookte zalm met Hollandse  6,5 / 11
garnalen, avocado en mosterd-dille dressing

Ravioli van spinazie en ricotta met een saus 5 / 8
van Gorgonzola of puntpaprika V

Bietencarpaccio 5 / 8
Dun gesneden Chioggiabiet met geitenkaas, 
appel, noten, afgemaakt met balsamicostroop V

KOFFIE EN THEE

Koffi  e of espresso  2,2

Dubbele espresso  2,6

Espresso Macchiato  2,6

Cappuccino  2,6

Koffi  e ‘verkeerd’  2,3

Latte Macchiato  2,6

Chocolatte warme chocolademelk  3
Echte Fairtrade Belgische chocolade, 
gecombineerd met warme melk in de smaken 
melk, puur of wit

Slagroom  0,5

Warme chocolademelk met rum en slagroom  5,5

Thee (keuze uit diverse smaken)  2,4

Verse muntthee  3

Verse gemberthee  3

FRISDRANKEN
Coca-Cola  2,5

Coca-Cola zero  2,5

Sprite  2,5

Fanta orange, Fanta cassis  2,5

Fïnley Tonic, Bitter Lemon  2,5

Russel & Co Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale 3,25

Chaudfontaine rood of blauw  2,5

Vers geperste Jus d ’orange  3

Jus d ‘orange / appelsap / tomatensap  2,5

Fuze Tea Sparkling  2,5

Fuze Tea Green  2,5

Rivella  2,5

Dubbelfrisss  2,3

Limonadesiroop (Cool Bear) met kleurplaat  0,75
Gezoet met stevia, zonder suiker en aspartaam

Chocomel / Fristi  2,5

Melk / Karnemelk  2,25

Fles water van Chaudfontaine (0,75 l)  4,5

Wat dacht u van een punt
appelgebak, huisgemaakte cheesecake 

of een Italiaanse Torta Caprese?


