
               Bestel via de website of telefonisch  072-2100181

Voorgerechten
Deelbrood / aïoli / muhammara          5,5

Carpaccio / rucolapesto / truffelmayonaise /
Valgrana          9.9

Vitello tonnato / rosé kalfsmuis / 
tonijnmayonaise / rozemarijn-toast             9.9

Gerookte zalm Asian style / zeewier / 
dashimayonaise / radijs            9.9

HOofdgerechten 
Linguini gamba’s / knoflook /pepertjes / 
panzanella salade         19.5

Barbacoa / Mexicaanse runderstoof / 
soft taco’s / gebrande mais / pico de gallo         16.5

Gegrilde gemarineerde groenten / sumac / feta / 
parelcouscous / ras-el-hanout / pico de gallo              16.5

Thaise viscurry / gamba’s / dagverse vis / 
noodles / paksoi / bosui / zeewier (vega mogelijk)   16,95

Black Angus Burger / brioche / bacon / cheddar / 
Herberg Jan saus / frites          15.5

Canneloni “Fungi” / paddenstoelen /  
bechamel / Valgrana / panzanella salade          15.75

Kipsaté / atjar salade / cassave kroepoek /
pindasaus / frites         15.5

Vega Burger / aïoli / pickles / 
tomatensalsa / frites                       15.5

Carpaccio salade / rucolapesto / 
truffelmayonaise / Valgrana                       14.5

Geitenkaas salade / pecan / balsamico / vijgen       14.5

Salade gemarineerde groenten / sumac / feta / 
parelcouscous / ras-el-hanout / pico de gallo          15.5

Salade Asian style / zalm / gamba’s / zeewier / 
dashimayonaise / radijs                       17.9

Extra frites met mayonaise                                       3,25
Extra groene panzanella salade                              3,95

TAKE AWAY

  New York cheesecake / passiecurd      5
  Millionaire shortcake / pinda / caramel      5
  Grand dessert van 3 desserts                 7,5

Thuis uit eten menu 29.5

Voorgerecht
Gerookte zalm Asian style /zeewier / dashi mayonaise / radijs

Of 
Carpaccio / rucolapesto / truffelmayonaise / Valgrana

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

***
HOofdgerecht

Steak van de week / garnituur
Of 

Vis van de Markt / garnituur
Of

Gegrilde gemarineerde groenten / sumac / feta / 
parelcouscous / ras-el-hanout / pico de gallo

***
dessert

New York cheesecake

dessert

kids! Geserveerd met snackgroenten / ijsbeker
 
Frites met kroket / kipnugget / kaassoufflé / frikadel      7.5
Visspiesje / groenten / frites                                                   8,5
Kipspiesje / kroepoek / frites                                                  7,5
IJsbeker                 2.75 

broodjes Keuze uit boerenland wit of bruin

Carpaccio / rucolapesto / truffelmayonaise                   8.5
Gegrilde groentes / humus / feta / ras-el-hanout   8.5 
Twee grootmeester kroketten / mosterd                    7.5

Geitenkaas uit de oven / pecannoten / 
balsamico / vijgenjam                                          7.5 

Jan’s 12-uurtje sandwich carpaccio / breekbroodje 
kaaskroket / dagsoepje / brownie                                12.5
Nice Surprice Plateau proeverij met verschillende 
gerechtjes prijs per persoon                                        16
Soep van de dag                                                        3,95

Vanaf €27.5 bezorgen wij gratis bij u thuis!  l Telefoon 072-2100181 l website: www.herberg-jan.nl

Bij een menu voor 2 personengratis flesje wijn erbij!



ONTBIJT op bed 
12.95 p.p.

Croissantje jam / roomboter
Yoghurtje / granola / fruit
2 luxe sandwiches p.p.
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 / clotted cream 
Brownie / shortcake / cheesecake
2 luxe sandwiches p.p. 
Chocolaatjes

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
Rozemarijn toast / humus / pickles 

SOEP van de dag

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

WARM GERECHT (+ 7,5)
Canneloni “Funghi” / paddenstoelen| bechamel / 

Valgrana / Panzanella salade

SGROPPINO  home shaked
Home shaked / Prosecco / Vodka / Vanille ijs / Citroen ijs

GRAND DESSERT  (+ 7,5)
Cheesecake / short cake / brownie

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

geselecteerd voor u!

Wij hebben ook een High Beer! 

Borrelbox 2 pers.
24.5 

Geniet tijdens de borrel van onze borrelbox 
gevuld met: 
6 Grootmeester bitterballen 
Crostini’s / vitello tonnato / carpaccio 
Nachos cheese / chilisaus 
Chicken yakitori 4 stuks 
Taggiasche olijven 
Deelbrood / dips

Uit te breiden met: 
* Extra Nachos cheese 7,5
* Bittergarnituur (10 stuks)  7,5
* Extra bitterballen (8 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 via de website: www.herberg-jan.nl  l Graag één dag van tevoren reserveren


