
STARTERS
Little Tasty’s verschillende kleine, luxe hapjes geserveerd op crostini’s (10 st.) 12,95
Broodplankje Herberg Jan met huisgemaakte smeersels  (glutenvrij-brood + 1,50)  4,95
Edamame schaaltje sojabonen 3 3,95
Nachos chips uit de oven met rode ui, jalapeño en kaas. Geserveerd met chilisaus en guacamole  
Groot    8,25
Klein    6,50

VOORGERECHTEN
Bao-bun pulled chicken met oosterse salade 8,90
Panna cotta van biet met geitenkaas in notencrunch en zoetzure mini groenten   9,50
Carpaccio van Iers rund met truffelmayonaise en Parmezaan 10,95
Geroosterde tonijn met wasabi, ingelegde gember, sojaboontjes en Kikkomandressing 12,50
Lekker eten in de Herberg een plateau met diverse kleine gerechtjes vanaf 2 personen p.p 13,75

  
SOEP 
Pomodori tomatensoep met basilicum  5,95
Soep van de Herberg wisselende soep van de dag  6,25

HOOFDGERECHTEN Geserveerd met friet en salade

Lady steak Tournedos 160 gram met geroosterde groenten en een saus naar keuze 22,50
Gent steak Runder Entrecôte 300 gram! Van de grill met geroosterde groenten en een  26,50
saus naar keuze:
Pepersaus, Stroganoffsaus of Rode wijnsaus
Gebakken uien of gebakken champignons of een extra saus 2,75

Boerderijhoenfilet met dragon-mosterdjus en gepofte groenten 19,50
Kipsaté met atjar salade, cassave kroepoek en pindasaus 15,50
Classic Burger van Iers Black Angus rund met bacon, cheddar en Herberg Jan saus 14,50

VEGA EN VEGAN GERECHTEN
Falafelburger met een griekse pita en tzatziki   14,75
Groene groente curry met kokossaus, rijst en een loempia  15,50 
 

MAALTIJDSALADES Geserveerd met vers brood (glutenvrij-brood + 0,75)

Salade boeren geitenkaas met balsamico siroop, gesuikerde noten en quinoa   15,75
Poké bowl salade met tonijn, zalm, avocado, sticky-sushirijst, wakamé en Kikkomandressing 17,50
Steak salad met oosterse dressing, cashewnoten, zoetzure groenten en gegrilde steak 17,50
Salade van de zee met gerookte zalm, geroosterde tonijn, knoflook gamba’s en limoensaus 18,50
Friet met mayonaise 3,25

duurzaam en gezond
Herberg Jan vindt het belangrijk bij te dragen aan een betere wereld voor iedereen. Wij koken met 
liefde en selecteren onze leveranciers met zorg. We kiezen zoveel mogelijk voor duurzame en verant- 
woorde producten! * staat bij ons voor Duurzaam.  staat voor Vegetarisch,  staat voor Vegan.

Very Vegan. Een Vegetarische of Vegan keuze laat een kleinere footprint achter op de planeet. Ook 
bij Herberg Jan kunt u kiezen voor Vegetarisch of Vegan gerechten. 
Waste management. Wij letten op wat er in de afvalbak verdwijnt; We serveren niet te grote 
porties, bijvragen mag altijd. Een doggy bag mag ook! Zo gooien we niet teveel weg. 
Groenten halen wij zoveel mogelijk van boeren uit de regio. Zo maken wij de regio sterk en hoeven 
ze geen vervuilende weg af te leggen. 

Happy Healthy Kids 
voor onze kleine gasten hebben wij een speciale kaart met lekkere ÉN gezonde gerechten! 

Buiten de kaart om zie borden

Vis van de markt Wij serveren uitsluitend verse vis van de afslag! Wij vinden het belangrijk dat wij bijdragen 
aan een betere wereld voor iedereen. Onze vis is daarom zoveel mogelijk duurzaam gevangen *  

Steak van de week
Elke week serveren wij een wisselend vleesgerecht van het seizoen! Mogen wij rekening houden met allergieën of speciale dieetwensen? Onze bediening kan u uitgebreid 

adviseren over allergenen en de keukenbrigade speelt hier op smakelijke en creatieve wijze op in!

Meer voor mannen plank 
Diverse vleesgerechten met 2 soorten saus en onbeperkt frietjes. Va. 2 personen.     p.p. 25,50

WHAT WOMAN WANT PLATEAU  
Plateau van diverse koude en warme visgerechtjes van het seizoen geserveerd met 
diverse groenten. Va. 2 personen.                                                                                                                 p.p. 25,50                                                               



DESSERTS
IJscoupe Herberg Jan 3 bollen ijs van ijsmeester Ci Vediamo met slagroom. Vegan mogelijk  6,50
Witte chocolade cheesecake met bastogne bodem en yoghurt amarena-kers ijs  7,25
Ménage à trois, drie texturen van banaan 7,50
Looks like a snicker met caramel, chocolade, pinda en marshmallow   8,25
Jan’s guilty pleasure grand dessert vanaf 2 personen p.p. 9,75
Hollands kaasplankje, 3 heerlijke Hollandse kaasjes  10,00
Scroppino met een zoet cadeautje 7,75
Ice Coffee ijskoude koffie met vanille-ijs  5,00
Met Baileys  + 2,00

KOFFIE SPECIALS
Caramel Creation grote caramel cappuccino  4,75
met carameltreat  
Vanilla Fantasy vanille latte macchiato met 4,75 
lekkernijen 
Chocolate Passion chocolade cappuccino  4,75
met chocoladesaus  
Frappé ijskoude koffie met slagroom  5,00
Panna Montata koffie met slagroom  3,00
Freshpresso verrassend met een 2,75 
hint of mint’  
Chococcino espresso met opgeschuimde 3,00 
chocolademelk
Nutty professor hazelnootsiroop espresso,  4,75
melk en slagroom 

MET EEN SCHEUTJE...
Carajillo espresso en Brandy  4,95
Irish Coffee   6,85
French Coffee   6,85
Italian Coffee   6,85
Spanish Coffee   6,85
Baileys Coffee   6,85
Licor 43 Coffee  6,85
Kiss of Fire Cointreau en Tia Maria 6,85
Mexican Coffee Tequilla en Kahlua  6,85

LIKEURTJE BIJ DE KOFFIE?
Grand Marnier   4,75
Cointreau   4,75
Baileys   4,75
Amaretto   4,75
Tia Maria   4,75
Frangelico  4,75
Licor 43   4,75
En nog veel meer…

MOOIE WHISKEY OF COGNAC? 
Aberlour 10y single Malt  7,25
The Balvenie 12y Double Wood 7,75
Lagavulin 16y single Malt  8,50
Jameson Irish Whiskey  5,50
Remy Martin VSOP 5,50
Courvoisier VS  5,00

MET WAT LEKKERS...
Schaaltje lekkers! 5,50 
chocolaatjes, bonbons en veel meer.  
Heerlijk voor bij onze Barista Koffie   
Mini brownie    2,25
Bonbon van Van Velzen  1,20
Taartje toe? Zie vitrine

Dessertwijnen 
Wij schenken overheerlijke dessertwijnen, rood en wit vanaf 5,75. Ook heel lekker; een half glaasje 
voor 3,50 :) Om u te kunnen blijven verrassen zoeken wij steeds naar de beste en lekkerste wijnen. 
Laat u adviseren door een van onze collega’s. U mag gerust even proeven!


