LUNCHKAART
Welkom bij Herberg Jan! Graag verwennen wij je vandaag,
morgen en de hele week met verse broodjes of gezonde
shake. Barista koffie zetten wij met liefde en zorg, want
dat heb jij verdient. Warme soep bij de open haard of toch
liever een stukje taart?! Geniet van dit moment bij Herberg
Jan omdat het kan en wij het leuk vinden dat jij hier bent !

SOEP

GOEDEMORGEN JAN!
Ontbijt bij Jan met koffie, verse jus, croissant,
vers fruit met yoghurt en scrambled egg met toast
Yoghurt met vers fruit, cruesli en honing
Croissantje met roomboter en jam

12,50

*

5,50
3,95

TASTY’S

Pomodori tomaten soep met basilicum
Kerrie-kokos soep met noedels, popcorn, lente ui en shii-take
Soep van de Herberg wisselende soep van de dag

5,75
6,25
vanaf 5,75

LUNCH SPECIALS

BROOD

Maak een keuze uit:
Biologisch boerenlandbrood wit / gildekorn
Speltbrood of glutenvrij + 0,50

*

Soep & Lunchbroodje

10,00

Combineer een broodje naar keuze met een klein dagsoepje voor
10 euro. Dat is toch heerlijk!
Alleen een klein dagsoepje kost 2,95.

WARME BROODJES

BROODJES VAN JAN
Broodje oude beemsterkaas met grove mosterd en Amsterdams zuur
Broodje brandnetelkaas van kaasboerderij “de Franschman“ uit Bergen
Broodje gezond ham en kaas, tomaat, komkommer, paprika
en een eitje
Broodje tonijnsalade volgens eigen receptuur
Broodje filet americain speciaal met ui, ei en huisgemaakte mayonaise
Broodje rosbief met een eitje, Amsterdams zuur en mayonaise
Broodje kalfspastrami met groene kruiden hummus en gerookte amandel

5,95
6,50
6,50
6,75
7,25
7,25
7,50

TOSTI’S!
Tosti kaas 		
Tosti boerenham en kaas
Tosti green paprika, ui en kruiden
Tosti speciaal met salami en kruiden
Tosti tuna-melt met tonijn en jong belegen kaas

*

3,90
4,50
4,50
5,25
5,75

EIEREN
Uitsmijter boerenham of jonge kaas
Uitsmijter boerenham én kaas
Boerenomelet 3 eitjes, diverse groenten, champignons,
tuinkruiden en Beemsterkaas
Scrambled egg met gerookte zalm

Broodje Happy Green met gegrilde groenten en hummus
7,00
Met kip			
+ 2,00
7,50
Brioche met champignons met truffelroom en tuinkruiden
7,75
Broodje BLT krokante bacon, kropsla, tomaat, avocado en roomkaas
Broodje buffel mozzarella met tomaat, pesto en pijnboompitjes
8,25
Broodje gerookte zalm met bieslookcrème, cornichon en rode ui
8,50
Broodje carpaccio met truffelmayonaise en vlokken oude Reypenaer kaas 8,50

6,75
7,25
7,75
8,25

Twee Grootmeester rundvlees kroketten met brood en mosterd
Warme beenham met mosterdsaus
Herberg Jan gegrilde kip, bacon, tomaat en tacosaus
Geitenkaas uit de oven met vijgenjam en pecannoten
Hamburger van Black angus rund met bacon, cheddar en
Herberg Jan saus
Steak sandwich gegrilde rundersteak, cole slaw, tomaat
en pittige cocktailsaus
Extra frietjes met mayonaise

HAPPY GREEN LUNCH

7,00
7,50
8,50
8,50
8,50
9,50

Lekker en gezond lunchen bij de Herberg kan met deze Happy Green
lunch. Kopje dagsoep, heerlijke lunchsalade & powershake!
Keuze uit: tonijn salade, green salade of geitenkaas salade
(geserveerd met brood / extra frietje met mayonaise + 2,95)

*

SALADES
Salade biologische geitenkaas met balsamico siroop, gesuikerde
noten en gepofte quinoa
Poké bowl salade tonijn, zalm, avocado, sushirijst, wakame en
Kikkoman dressing
Steak salad met oosterse dressing, cashewnoten, zoet-zure groenten
en gegrilde steak
Salade van de zee met gerookte zalm, geroosterde tonijn,
knoflook gamba’s en limoensaus

*

16,00
16,50
17,00
18,50

Salades worden geserveerd met brood of friet.

HERBERG HIGH TEA, WINE, BEER, GIN!
Herberg Jan serveert de volgende leuke arrangementen, lekker en heel gezellig.
High Tea theepot, diverse bijzondere theesoorten, soepje, scone,
sandwiches, diverse zoete lekkernijen en 1 barista koffie naar keuze

20,50

High Wine of High Beer amuse, soepje en luxe plateau met bij
elke gang een bijpassend glas wijn of bier. We sluiten af met een
zoete verwennerij!

29,50

High Gin 3 gin cocktails gecombineerd met een soepje,
luxe plateau en een luxe dessert!

32,50

13,50
17,75
14,50
dagprijs

VOOR DE KIDS
Broodje choco- of vruchtenhageltjes of jam
Poffertjes 		
Patat met kroket of frikadel
Wij maken met alle liefde kinderhapjes en flesjes warm

12,50

Heeft u een allergie of wilt u informatie over allergenen?
Vraag het ons, wij kunnen u alles vertellen!

PLATES

*

p.p. 14,50

2,95
13,50

Hamburger van Black angus rund met bacon, cheddar en
Herberg Jan saus met friet en sla
Biefstuk uit het pannetje 160 gram Ierse tournedos met
brood en braadjus
Kipsaté met atjar salade, cassave en pindasaus met friet en sla
Vis van de markt met friet en sla

Nice Surprise een plateau met verschillende lekkernijen
vanaf twee personen
Little Tasty’s verschillende kleine, luxe hapjes geserveerd op
crostini’s (10 st.)

1,95
4,00
5,50

GREEN & HEALTHY
Herberg Jan werkt bij voorkeur met ingrediënten die duurzaam
karakter, scharrel en waar mogelijk biologisch zijn. Wij werken veel
met streekproducten van boeren uit de regio, seizoensgebonden en
dus alleen beschikbaar als ze het allerlekkerst zijn! Wij bieden je op deze
menukaart een selectie van gerechten die heel gezond en verantwoord
zijn. staat bij ons voor Duurzaam, staat bij ons voor Vegetarisch,
staat bij ons voor Vegan.

*

