TAKE AWAY
LUNCH

MAALTIJDSALADES

Keuze uit wit / bruin brood of flaquette

Geserveerd met brood

Tonijnsalade eigen recept

6,95

Geitenkaas met noten en balsamicosiroop

8,75

Gerookte zalm met bieslookcrème

8,75

Carpaccio met truffelmayonaise
en Parmezaan

8,75

Twee Grootmeester rundvlees kroketten

7,50

Healthy wrap met falafel, avocado, zoetzure
wortel, komkommer en pompoenpitten

8,50

Salade boeren geitenkaas met balsamico
siroop, gesuikerde noten en quinoa

14,50

Poké bowl salade met tonijn, zalm,
avocado, sticky-sushirijst, wakamé
en Kikkomandressing

15,50

Salade carpaccio met truffelmayonaise,
Parmezaan en pijnboonpitjes

15,00

Herberg Tasty

Verse sap

Jus d’orange of shake vd week 3,50 / 4,00

Sashimi van licht geroosterde tonijn
met wasabi, ingelegde gember en
Kikkomandressing

Ook

BARISTA KOFFIE
en GEBAK to go!

Warme gerechten

10,00

kids!
Patatje met kroket, kipnugget vis of
frikadel en een ijsbeker!

p.p 5,50

Afhalen van 10.00 tot 14.00 en van 17.00 tot 20.00 uur.
Bestelt u via 072-2100181 (vanaf 10.00 uur) of via
info@herberg-jan.nl (24/7) en noemt u de gewenste
afhaal tijd.

Vis van de markt geserveerd
met bijpassend garnituur

19,50

Kipsaté met atjar salade, cassave
kroepoek en pindasaus

Niet in de gelegenheid om te komen afhalen?
In overleg kunnen wij het ook gratis bezorgen!

15,50

Classic Burger van Iers Black Angus rund
met bacon, cheddar en Herberg Jan saus

14,50

Spareribs met friet, salade
en een bijpassende saus

17,75

Wij houden ons uiteraard aan de RIVM richtlijnen:
- minimaal 1,5 meter afstand Bij take Away
- De menukaart vind je op de website, facebook
en instagram
- Let goed op uzelf, kom alleen langs als u
klachtenvrij bent!
- Liefst alleen contactloos of per pin betalen
- Na ontvangst verzoeken we je direct naar buiten
te gaan Smakelijk eten en tot snel.

Falafelburger met een griekse pita en tzatziki 14,75
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