DRINKS & BITES
Wine, beer en friends make a good blend.

JAN’S BITES

GIN & TONIC

Vers brood met smeersels
4,50
Knoflookbrood uit de oven
5,00
Edamame schaaltje sojabonen
2,75
Nachos chips uit de oven met rode ui, jalapeño
6,75
en kaas, geserveerd met salsa en guacamole
Plankje kaas oude Reypenaer kaas en Beemster jong 6,50
Kaas/worst plankje leverworst en ossenworst
6,50
Meat treat plankje met verschillende worst12,50
en hamsoorten, crostini’s en olijven
Quesadilla’s met roomkaas, cheddar, jalapeño
6,50
en tomatensalsa *
Chickenwings met oosterse dressing en
6,50
kerriemayonaise *
Yakitori spiesjes van kip, 8 stuks *
7,50
Little tasty’s verschillende luxe crostini’s (10 st.) * 12,50

Martini Fiero Russell & Co tonic (zoet, citrus)
7,50
Martini Bianco Russell & Co tonic (fris, kruidig)
7,50
Bombay Sapphire & Royal Club tonic
8,00
Bombay Sapphire & Russell & Co tonic
8,50
Hendricks Gin & Elderflower tonic
9,50
Monkey 47 Gin & Mediterranean tonic
10,50
Scroppino Gin! Gin, citroenijs en vanilleijs. Lekkerrrr! 7,50

jan’s borrelplank

15,00

Luxe plank met een combinatie van warme en koude
borrelhapjes.

* te bestellen tot 22:30 uur

Altijd 3 speciaalbieren van de tap.
En een uitgebreide bierkaart
Vraag onze herbergiers ernaar!

WIJN
Wij hebben een wijnkaart met overheerlijke wijnen!
Vraag onze herbergiers ernaar!

EVENTS

GARNITUURTJE
Bitterballen 8 stuks
Bittergarnituur 10 stuks
Bittergarnituur XL 15 stuks
Loempiaatjes 8 stuks
Chorizokroketjes 6 stuks
Kaasvingers 8 stuks
Garnaalkroketjes 6 stuks
Schaaltje luxe nootjes

BIER

6,50
8,50
12,50
6,50
6,50
7,50
7,50
3,50

Live muziek! Elke 3de vrijdag van de maand is er live
muziek bij Herberg Jan! Vanaf 22.30 uur.
Check onze evenementenkalender voor alle events.
We love to make new friends
Ben jij al vrienden van de Herberg? Vraag naar de
vriendenpas en spaar punten voor een drankje, leuke
extra’s en zelfs een 3-gangendiner gratis.
Feestje te vieren?! We denken graag met je mee.
De mooiste feestjes vier je in de Herberg!

