
Menu

dessert
Witte chocolade cheesecake met rood fruit en honing-yoghurtijs 8

Short cake met caramel, chocolade en pindacrunch 8

IJscoupe Herberg Jan 3 bollen ijs van Ci Vediamo met slagroom 7

Scroppino citroen-ijs met Prosecco en Vodka 8

Frappé ijskoude koffie met vanille-ijs, slagroom en chocoladesaus 5,5

Jan’s guilty pleasure grand dessert vanaf 2 personen 10,75 p.p

Koffie specials 
Met een scheutje...
Irish coffee, French coffee, Kiss of Fire, Italian coffee en Mexican coffee 
Baileys coffee en veel meer...    7,5

Caramel Creation grote caramel cappuccino met caramel treat   4,85

Vanilla Fantasy vanille latte macchiato   4,85

Thee voor twee grote pot thee met lekkernijen!   14,5

Diverse soorten gebak van Van Velzen v.a.    4,25

Vegan gebak van Miss Bean    4,5
(100% Bio en Vegan) 

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

koffie 
sweets 

Schaaltje met luxe bonbons 
en lekkers                                 5,75 

jan’s 
guilty 
pleasure

Grand dessert vanaf 2 personen   10,75 p.p

  

borrelhapjes  
Broodplankje Herberg Jan met 
huisgemaakte smeersels  5

Quesadilla’s met roomkaas, 
cheddar, jalapeño en tomatensalsa  7

Chickenwings met oosterse dressing 
kerriemayonaise  7

Yakatori spiesjes van kip, 8 stuks   8,5

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

Nachos chips extra loaded met   8,5
gemarineerde kip

Kaas/worst plankje oude kaas, jonge 
kaas en worst  7

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

  
Bitterballen 8 stuks  6,75

Bittergarnituur 10 stuks 8,75

Bittergarnituur XL 15 stuks   12,5

Kaasvingers 8 stuks  7,75

Loempiaatjes 8 stuks  6,5

Garnaalkroketjes 6 stuks  8

Chorizokroketjes 6 stuks 6,75

cocktails 
Virgin cocktail of your choice.  7

Cocktail voor 2, een vrolijke cocktail 
om te delen want sharing is caring!  12,5 

 

jan’s borrelplank
Combinatie van warme en koude 
borrelhapjes                                        15 

                   

gin 
&
tonic 
Bombay Sapphire & Royal Club  8 

Hendricks Gin & Elderflower tonic  9,5

Monkey 47 & Mediterranean tonic 10,5

Gospel gin & Indian tonic 10,5 

Bloom gin & Thomas Henry 10,5

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. 




