
voorgerechten
Sashimi van tonijn en gepekelde zalm
met zoetzure wortel en soya 14

Burrata met artisjok-truffelcrème en 
gemarineerde wilde tomaat  11,5

Dim sum proeverij van Japanse 
lekkernijen met huisgemaakte soyadip  10,5
 
Carpaccio met truffelmayonaise en 
Parmezaan 11,5

Jan’s lekker eten diverse voor-   
gerechten om te delen v.a. 2 pers 14,9 p.p.

    

Starters 
Little Tasty’s verschillende kleine, 
luxe hapjes geserveerd op 
crostini’s (10 st.) 13

Broodplankje Herberg Jan  
met huisgemaakte smeersels  
(glutenvrij-brood + 1,50)  5

Nachos chips uit de oven  7,5
met rode ui, jalapeño en kaas

Nachos chips extra loaded  8,5
met gemarineerde kip

Meat treat plankje, verschillende 
worst en hamsoorten van 
Mercato Italiano  12,5
 

hoofdgerechten
Vis van de markt. Wij serveren uitsluitend verse vis van de afslag

Steak van de week. Elke week serveren wij twee wisselende vleesgerecht 
van het seizoen

Vega special. Een wisselend vegetarisch gerecht met groenten van het 
seizoen   

Om u te blijven verrassen en te kunnen werken met seizoensproducten 
vindt u onze hoofdgerechten op de krijtborden. 

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

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 re-
gio sterk en hoeven ze geen vervuilende 
weg af te leggen.



Maaltijd salades 
Deze salades zijn de gehele dag te bestellen

Poké bowl van tonijn, zalm, avocado, sushirijst, Kikkoman dressing  18,75

Carpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten en Parmezaan  16,5

Vegan bowl falafel, tabouleh, kropsla, zongedroogde tomaat, zoetzuur,
komkommerlinten en pompoenpitten     16

Burrata salade met artisjok-truffel  crème en gemarineerde wilde tomaat   16

Geitenkaas uit de oven met gesuikerde pecannoten, biet. balsamico 
en vijgenjam    16

Kids
Wij hebben een
speciale kinderkaart 
voor onze kleine gasten 

steak 
van de 
Week  

vis 
van de 
markt 

Plates
Kipsaté met atjar salade, cassave kroepoek, pindasaus en friet met mayonaise   15,5

Classic Burger van Iers Black Angus Rund met bacon, cheddar 
en Herberg Jan saus met friet en salade      15,5

Vega Burger met tomaat, augurk, kropsla en truffelmayonaise en friet  15,5

Oosterse noodles met wokgroenten en cashewnoten. (Met kip +2,50)   16 

Soep & Salad 
Combineer een salade naar keuze met een dagsoep (i.c.m. poké bowl +3)          17,5  

Heeft u allergieën of dieëtwensen? Onze bediening kan u uitgebreid adviseren over 
allergenen en de keukenbrigade speelt hier op een smakelijke wijze op in! 


