
DINER
koffie 
sweets 
Schaaltje met luxe bonbons 
en lekkers                                    6,5 

jan’s 
guilty 
pleasure
Grand dessert vanaf 2 personen    p.p. 10,75  

dessert
Witte chocolade cheesecake | sinaasappel l merengue l mango-ijs  7,5

Carrot cake | citrus topping l notenpraline l honing-yoghurt ijs 7,5

Warme sticky toffee | kruidensiroop l hazelnoot-witte chocolade ijs  8

Sgroppino | licor 43 l sinaasappel l prosecco l vodka 8

IJscoupe | 3 bollen ijs van Ci Vediamo | slagroom 7

Jan’s Guilty Pleasure | grand dessert vanaf 2 personen                                p.p. 10,75  

Koffie specials 
Met een scheutje...
Irish coffee, French coffee, Kiss of Fire, Italian coffee, Mexican coffee, 
Baileys coffee en veel meer... 7,75

Caramel Creation | grote caramel cappuccino | caramel treat  5,1

Vanilla Fantasy | vanille latte macchiato 5,1

Thee voor twee | grote pot thee | lekkernijen 16

Diverse soorten gebak van Van Velzen  v.a. 4,5

We hebben ook glutenvrij en lactose vrij gebak v.a. 4,5

LIKEURTJE BIJ DE KOFFIE?  v.a. 4,5



     

 

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

plates
Kipsaté | atjar salade | cassave kroepoek | pindasaus | frites      17,5

Black Angus Burger | bacon | cheddar | Herberg Jan saus | frites     17,5

Vega Burger | aïoli | pickles | tomatensalsa | frites       17,5

Waste management 
Wij hebben gezien dat wij als Herberg 
Jan veel weggooien. Met name ge- 
serveerde friet en salade verdwijnt te 
vaak in de afvalbak, eeuwig zonde en 
slecht voor onze wereld! 
Daarom hebben wij besloten dit niet 
meer standaard te serveren, maar het 
apart op de kaart te zetten zodat u kunt 
bestellen als u dat wenst. 

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 verantwoorde producten!  

  staat voor Vegetarisch 
  staat voor Vegan

steak 
van de 
Week  vis 

van de 
markt 

Starters 
Deelbrood l aioli l muhammara 
Glutenvrij-brood + 1,5   5,5

Little Tasty’s verschillende luxe  
crostini’s (10 st.)  13 

Gemarineerde olijven  5,5

Meat treat plankje verschillende  
worst en hamsoorten van 
Mercato Italiano    13

Nachos cheese | ui | jalapeño 
kaas | chilisaus                                      7,5
Guacamole + 2,5  l Crème fraîche + 1 

Voorgerechten 
Carpaccio l basilicumpesto l truffelmayonaise l Grana Padano  11

Gerookte zalm l crispy flatbread l dille l gepekelde ui l venkel 11,5

Vegan dipper l muhammara l baba ganoush l pompoenhummus  
dukkah l venkelsalade  9

Steak tartaar l kwarteleitje l crispy flatbread l zwarte knoflook mayonaise  
Grana Padano 11,5

Warme camembert l honing-tijm l kersen l brioche          10

Plateau Herberg Jan l diverse voorgerechten om te delen v.a. 2 pers          p.p. 15,5

SOEP 
Soep van de Herberg  
wisselende soep van  
de dag                                             v.a. 6,5

Pomodori tomatensoep  
met basilicum   6,25

Maaltijdsalades 
geserveerd met brood en dip 

Salade Herberg aan zee | gebakken vis l gerookte zalm l wakamé  
noodles l zoetzure groenten l  limoenmayonaise    18,5

Carpaccio | basilicumpesto l truffelmayonaise | Grana Padano  16,9

Salade geitenkaas l zoetzure groenten l pecannoten l balsamico   
vijgenchutney    16,9

Salade happy vegan | linzen l baba ganoush l wilde tomaat l venkel   
dukkah l granaatappel  Extra met geitenkaas + 2,5  14,5

Sides
Verse friet | mayonaise 3,95

Verse friet | truffelmayonaise 4,25

Oven aardappeltjes 3

Groenten van het seizoen 4,5

Seizoenssalade 3,5

HOOFDGERECHTEN 
Barbacoa | Mexicaanse runderstoof | soft taco’s | gebrande maïs  
pico de gallo l Crème fraîche l pico de gallo   17,5

Tournedos (160 gr) | bijpassend garnituur l pepersaus                                          dagprijs 

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

Steak van de week. Elke week serveren wij twee wisselende 
vleesgerechten van het seizoen                                                                                  dagprijs
 
Wilt u graag een aardappelgarnituur of salade bij uw hoofdgerecht?  
Kijk bij de SIDES voor de opties. 

friends 
for 
life
 

Ben jij onze vaste gast?  
Dan verdien jij een vriendenpas!  
Daarmee spaar je voor korting en leuke 
extra’s. Vraag onze herbergiers. 

Party &  
celebratevegetarisch / vegan

Indiase curry | linzen l tomaat l groenten l huisgemaakt naanbrood    14,5

Ravioli l geitenkaas l biet l oregano-room l dukkah l balsamico    16,5

Verjaardag, babyshower, jubileum, bruiloft 
of iets anders te vieren? 
Vraag naar onze arrangementen of kijk op 
www.Herberg-Jan.nl. 
Wij denken graag met u mee om er een 
onvergetelijke dag of avond van te maken! 

Kids
Mini tomatensoep   3,95

Poffertjes | boter | poedersuiker 5,5

Stukje vis | groenten | frietjes  8,5

Kipspiesje | kroepoek | frietjes  7,5

Pasta | tomatensaus l snackgroente 7,5

Friet | kroket, kipnuggets,  
mini frikadel of mini kaassoufflé  6,5

Soep & Salad 
Combineer een salade naar keuze met een dagsoepje           19,5 
i.c.m. salade Herberg aan Zee + 2  

     

Socials

Volgt u ons al op facebook en instagram?
Hierop staat alle actuele informatie en 
onze leuke evenementen! 
Natuurlijk vinden wij het ook ontzettend 
leuk als jullie leuke momenten bij Herberg 
Jan met ons delen! 


