WATER

BIEREN

Een karafje of glaasje serveren wij u met liefde!
Flesje sourcy rood
Flesje sourcy blauw
Fles tafelwater sparkling
Fles tafelwater plat

Wisselende bieren op tap of op fles. Vraag onze Herbergiers!
Herberg Jan wisseltap
v.a. 4,00
Altijd 3 wisselende bieren op tap
Seizoensflesje
v.a. 4,25

2,75
2,75
5,50
5,50

Herberg Jan... Daar word je blij van!
Never a dull moment in de Herberg! Check de evenementenkalender voor alle maandelijkse happenings!
Herberg Jan organiseert ook met veel plezier uw verjaardagsfeest, pensioen, bruiloft en veel meer. Vraag
ons naar de mogelijkheden, we maken er een feest van!

WIJN EN BUBBELS
Vraag de Herbergiers naar de wijnkaart voor onze
wijntoppers en wijnkelder geheimen
Huiswijn wit, rood of rosé
gl. 3,95 fl. 19, 50
Prosecco
gl. 5,75 fl. 26,00

Fles Affligem blond, dubbel of tripel
Fles Karmeliet tripel
La Chouffe
Sol / Desperado
Liefmans Fruitesse

4,35
4,85
4,35
4,75
4,10

NO-LOW onze laag en alcoholvrije dranken
Heineken 0.0
Amstel Radler 2% / 0%
Brand Weizen 0%
Brand IPA 0%
Affligem blond 0%
Fever tree Ginger Beer
Seedlip gin 0% & tonic

3,00
3,50
3,65
3,65
3,95
4,10
8,50

OPEN WIJNEN WITWij hebben altijd verschillende,

heerlijke witte wijnen open staan voor u!
Sauvignon Blanc
gl. 4,75 fl. 26,50
Sutton Hill (bio) Chardonnay, Australië gl. 4,75 fl. 26,50
Lievelingswijn wit
gl. 5,50 fl. 28,50

OPEN WIJN ROOD
Tempranillo, Spanje
Lievelingswijn rood

gl. 4,45
gl. 5,50

fl. 25,50
fl. 28,50

DRINKS & KOFFIE

Wilt u onze kaarten digitaal
bekijken?
Scan deze QR-code met uw telefoon:

Ik maak vandaag met liefde voor jou een lekkere cappuccino of een kop thee,
neem je hem mee?! Of geniet je deze zondag met de krant in je hand van een stuk
taart, een warme kop soep of lekker broodje? Dan hoef je even niet op te letten,
al dromend bij een glas wijn, zal ik stiekem de tijd stil zetten en zijn we blij dat
we bij Herberg Jan zijn!

BARISTA KOFFIE

KOFFIE SPECIALS

Onze getrainde barista’s schenken je eerlijke en heerlijke
koffie van Mocca d’Or met veel zorg en liefde gemaakt. Wij
maken elke koffie met de hand daar gaat veel vakmaschap,
liefde en tijd in! Koffie van Herberg Jan is genieten!!

Chai latte
Dirty Chai latte,shot espresso
Frappé ijskoude koffie & slagroom
Caramel Creation grote caramel cappuccino
met carameltreat
Vanilla Fantasy vanille latte macchiato met
lekkernij
Chocolate Passion grote chocolade cappuccino
met chocoladesaus
Panna Montata koffie met slagroom
Chococcino espresso met opgeschuimde
chocolademelk
Jan’s huis koffie een wisselende heerlijke koffie

KOFFIE
Koffie
Grote koffie
Cappuccino
Dubbele cappuccino
Café latte, koffie verkeerd
Ristretto
Espresso
Doppio, dubbele espresso
Macchiato
Latte macchiato
Warme chocolademelk
met slagroom
Café Americano
Cortado
Flat white

2,50
4,10
2,65
4,75
2,75
2,50
2,50
4,30
2,55
3,80
3,00
0,50
2,50
2,50
4,50

Je Barista koffie wordt gemaakt met biologische volle
melk. Kies ook eens voor:
Soja of havermelk
0,60
Extra shot espresso
1,10
Een smaakje! Caramel, chocolade,
1,10
hazelnoot, kaneel, vanille of fresh mint

3,50
4,50
6,50
5,00
5,00

5,00
3,00
3,25
5,25

TAARTJES van Van Velzen

JUICES EN SHAKES

Onze thee is Fair Trade met een verhaal voor jou van de
thee plukkers uit Sri Lanka! Lekker en gezond.

We shaken elke dag heerlijke verse en gezonde sappen!

Thee, buideltje naar keuze
Biologische groene thee Virus remmend en vol
antioxidanten
Verse munt thee met honing. Goed voor de
maag en ontzorgt
Verveine thee Rustgevend en goed voor de
spijsvertering
Verse gember thee met sinaasappel. Ontgiftend
helpt bij een opgeblazen buik
Theepot Een hele pot thee voor jezelf of voor twee

Thee voor twee

Appeltaart
4,25
Aardbeienslofje (in het seizoen)
4,50
Divers gebak, kijkt u in de vitrine
v.a. 4,25
Vegan gebak van Miss Bean (100% Bio en Vegan)
We hebben ook glutenvrij en lactose vrij gebak v.a. 4,50
Koffiesweets, schaaltje lekkers
6,50

MET EEN SCHEUTJE...
Irish coffee, French coffee, Kiss of Fire,
Italian coffee en Mexican coffee
Baileys coffee en veel meer...
Carajillo espresso en Brandy

TEA TIME

7,75

5,50

Mocca D’Or selecteert de beste koffiebonen ter wereld waarbij duurzaamheid centraal staat. Wij schenken Earth koffie,
100% Biologisch Arabica koffiebonen uit Guatamala, Peru en Nicaragua. De volledige winst wordt geïnvesteerd in o.a.
waterprojecten in deze landen. Zo dragen we bij aan een betere wereld voor iedereen!

2,45
3,05

4,10
4,25
3,95

3,25

FRESH LEMONADE

3,25

Een heerlijke drank van natuurlijke en verse ingrediënten.
Een gezond alternatief op frisdranken. Het is dorstlessend
en met veel liefde voor jou gemaakt!

3,25
9,90

15,50

grote pot thee met lekkernijen!

ZUIVEL

Verse biologische volle melk
Verse biologische karnemelk
Chocolademelk
Fristi
Karne-Jus d’orange

SHAKE van de WEEK! wekelijks wisselende shake
Rood fruit shake dagelijks vers gemaakt!
Verse jus d’orange

2,20
2,20
2,60
2,60
3,90

Ben jij al VRIENd van de Herberg?!
Ben jij een vaste en graag geziene gast? Dan verdien
jij een vriendenpas! En spaar je voor korting en leuke
extra’s! Drankje, lunch of zelfs een 3-gangendiner!
Vraag de vriendenpas aan bij onze medewerkers!

Jan’s lemonade citroen, munt, komkommer
Elderflower lemonade vlierbloesem, framboos
en munt
Ginger Orange lemonade sinaasappel, gember
en bruisend mineraalwater

3,95
3,95
3,95

FRISDRANKEN
Peps
Pepsi MAX
SiSi
7UP
Royal Club Tonic
Royal Club Ginger Ale
Royal Club Bitter Lemon
Royal Club Cassis
Royal Club Appelsap Troebel
Rivella Original
Lipton Ice Tea green
Lipton Ice Tea regular

2,75
2,75
2,75
2,75
2,90
2,90
2,90
2,90
2,75
2,90
2,90
2,90

