
Bestel via de website of telefonisch  072-2100181

Voorgerechten
Vers broodje met aïoli       5

Carpaccio met truffelmayonaise en Parmezaan     9.5

Vitello tonato, rosé kalfsmuis met tonijn-
mayonaise en rozemarijn toast           9.5 

HOofdgerechten 
Runder entrecôte met geconfijte zuurkool, najaars-
groenten, pastinaak crème en pepersaus         19.5

Runderstoof met rode kool, hete bliksem en 
najaarsgroenten   16.5

Vis van de markt met bijpassend garnituur         19.5

Poké bowl met tonijn, zalm, sticky-sushirijst, 
wakamé en sojasaus          16.5

Carpaccio salade met truffelmayonaise en Parmezaan  14.5

Salade geitenkaas met pecan, balsamico 
en vijgenjam          14.5

Groene groenten curry  met sojarijst, 
wokgroentes en een loempia   Extra met kip +3.5      15.5

Ravioli van geitenkaas, geroosterde pompoen, 
bospaddenstoelen en truffelroomsaus                    14.5

Classic Burger van Iers Black Angus rund, bacon, 
cheddar, Herberg Jan saus. Friet en salade         15.5
Extra gebakken ui + 1.5 gebakken ei + 1.5 

Vega Burger  met truffelmayonaise en 
zoetzure groenten. Friet en salade         15.5

Kipsaté met atjar salade, cassave  
kroepoek, pindasaus en friet         15.5

Extra frietje met mayonaise   3,25

TAKE AWAY

Huisgemaakte cheesecake               5

Huisgemaakte shortcake                  5

Bites 
Nachos (uit eigen oven) met chilisaus                 7,5

Extra dip: crème fraîche / guacamole +2,5 
Bitterballen 10 stuks                                          7,5

Bittergarnituur 10 stuks                                     7,5

Thuis uit eten menu   29.5

Noodles met gamba’s en oosterse dressing
Of 

Carpaccio met truffelmayonaise en Parmezaan

***
Soep van de Herberg (+3,95) 

***
Vis van de markt met bijpassend garnituur

Of
Hertenbiefstuk met rode kool en 

pastinaakcrème
Of

Groene groenten curry met sojarijst, 
wokgroentes en een loempia   

***
Huisgemaakte red velvet cake

 

dessert kids! 
 
Patatje met kroket, kipnugget, kaassoufflé of frikadel 
en een ijsbeker!                                                          5.75
IJsbeker            2.75 

broodjes
Keuze uit boerenlandbrood wit of bruin

Bietenwrap met falafel, zoetzure groenten en 
vadouvanmousse                                                     7.5

Twee Grootmeester kroketten met mosterd            7.5

Carpaccio met truffelmayonaise en Parmezaan         8.5 

Geitenkaas uit de oven met pecannoten, 
balsamico en vijgenjam                                            7.5 

Jan’s 12-uurtje broodje tonijnsalade, truffel-eiersalade,
kroket, dagsoepje en huisgemaakte red velvet cake          12.5

Vanaf €27.5 bezorgen wij gratis bij u thuis!  l Telefoon 072-2100181 l E-mail: info@herberg-jan.nl

Bij een menu voor 2 personengratis flesje wijn erbij!



ONTBIJT op bed 
12.5 p.p.

Croissantje met jam & roomboter
Yoghurtje met granola
Luxe broodjes 
Verse jus d’orange
Goedemorgen Thee                

high tea 
17.5 p.p.

Een tafel vol gezellige hapjes en  
heerlijke theesoorten. Geniet van de 
High tea van Herberg Jan bij je thuis!

Scone, marmelade en clotted cream 
Zoete lekkernijen, cakejes, brownie, 
chocolaatjes en nog veel meer!  
2 luxe sandwiches p.p.

Vanaf 27,5 bezorgen wij gratis en  
anders zijn de bezorgkosten 2,5
 

HIGh wine 
29.9 p.p.

De High Wine beleving voor thuis! De 
High Wine bestaat uit: lekkere hapjes in 
combinatie met 3 heerlijke bijpassende 
wijnen. Laat je “live” meenemen door ons 
en geniet!

AMUSE en FLESJE CAVA
Spaanse Bruchetta | rozemarijn | artisjok-truffel crème 

SOEP Zoete aardappelsoep l paksoy 

PLATEAU  * met flesje RODE én WITTE wijn 
Een combinatie van kleine, koude gerechtjes om te delen!

WARM GERECHT (+ 5)
Risotto | pijnboompitten | Parmezaan | rucola

SGROPPINO  home shaked
Home shaked l Prosecco | Vodka | Vanille ijs | Citroen ijs

ZOET DESSERT (+ 5)
Home made cheesecake | passie curd | rood fruit

KAAS MET TAWNY PORT  (+ 12.95)
Kaashuis Tromp uit Heiloo heeft 3 heerlijke kazen 

geselecteerd voor u!

Wij hebben ook een High Beer! 

Borrelbox
17.5 

Geniet tijdens de borrel van onze  
borrelbox gevuld met: 6 bitterballen van 
Grootmeester, crostini met Parmaham, 
nachos uit eigen oven met guacamole en 
chilisaus, borrelnootjes en brood met dip.   

Uit te breiden met: 
* Brood met dips  4,5
* Nachos  7,5
* Bittergarnituur (10 stuks)  7,5
* Bitterballen (10 stuks)  7,5
* Flesje wijn? 
   Wij hebben diverse wijnen (koud) staan v.a.  9,5
* Diverse speciaalbieren v.a. 3,5 

TAKE AWAY specials

Bestel telefonisch via: 072-2100181 of per E-mail: info@herberg-jan.nl  l Graag één dag van tevoren reserveren


