
Om de avond mee te beginnen . . . 
Little Tasty’s verschillende kleine, luxe hapjes geserveerd op crostini’s (10 st.) 12,50  
Broodplankje Herberg Jan met huisgemaakte smeersels 4,50 
Nachos chips met rode ui, jalapeño en kaas uit de oven, geserveerd met salsa en guacamole 6,75
Charcuterie Iberico ham, gedroogde worst van Mercato Italiano en Bresaola 12,50

Bites naast onze a la carte kaart bieden wij onze nieuwe
Biteskaart! Gezellige kleine hapjes voor bij de borrel of om 
te combineren als voorgerecht of starter! 

Voorgerecht
Crème brûlée van geitenkaas met een salade van gepickelde rode kool en gepofte quinoa (V *) 9,50
Huisgerookte ganzenborst met gel van kriekbier, krokante mosterd en amandelmayonaise 9,75
Salade Caprese met Burrata, coeur de boeuf tomaat en gazpacho dressing  (V *) 10,00
Gebakken mosseltjes, klassiek met knofl ook en kerrie  10,50
Rundercarpaccio met Parmezaan, rucola, pijnboompitjes en Harrie’s bar dressing 10,50
Vitello mackarello, kalfsmuis met gerookte makreel, augurk en yuzu-dressing 11,00 
Gekonfi jte zalm & Noordzee krab met vadouvan mayonaise, tomatenbouillon en olijfolie parels 12,50
Herberg Jan lekker eten plank, een combinatie van bovenstaande gerechtjes voor 2 personen 13,50 p.p.

Soepen
Courgettesoep met gerookte zalmsnippers  (*) 6,25
Pommodori  & gepofte paprikasoep (V *)  5,75 
Soep van Herberg Jan wisselende soep van de dag                                                                             dagprijs

Green * Healthy
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 bij ons voor verantwoord en gezond! Lees hier waarom...
Rundvleesgerechten van Herberg Jan komen van de Black Angus runderen uit Ierland die bijna het hele jaar 
buiten op de prachtige, uitgestrekte, groene heuvels van Ierland grazen. Ze hebben een goed leven gehad! 
Coeur de Boeuf tomaat, deze tomaat bevat veel gezonde voedingswaarden zoals vitamine C en betacaroteen, 
wat het lichaam beschermt tegen weefselschade en veroudering.
Groentes van de Herberg, onze groenten komen van boeren uit de omgeving. Waar mogelijk kiezen we 
voor biologisch en altijd voor groentes uit het seizoen. Omdat ze dan het lekkerst zijn!
Burrata betekent in het Italiaans ‘boterachtig’ want deze kaas smelt echt op je tong. Het is een verse 
mozzarellakaas van buff elmelk waar extra room aan toe is gevoegd. Een heerlijke Italiaanse delicatesse. 
Waste management onze gerechten worden geserveerd met frietjes en salade. Wij serveren kleine 
porties omdat we het eeuwig zonde vinden dat er zoveel in de vuilnisbak verdwijnt. Bijvragen mag  altijd!
Allergieën mogen wij rekening houden met allergieën of speciale dieetwensen? Onze bediening kan u uitge-
breid adviseren over allergenen en de keukenbrigade speelt hier op smakelijke en creatieve wijze opin!

Hoofdgerechten
Parelhoender sous-vide bereidt met geglaceerde chinese kool, kriel en mosterd-dragonjus   21,50
Kalfsentrecôte met Italiaanse ovengroenten, pommes pont-neuf en bearnaisesaus 22,50
Tournedos van Ierse ossenhaas (*) gegrilde groenten, aardappelmousseline en rode wijnsaus 26,50
Penne pasta met zongedroogde tomaat, courgette en mascarpone (V *)  Met kip  + 3,50 14,50
Vegetarische Frittata met gesmolten Taleggio en gegrilde radichio (V *)  15,50
Hamburger van Black Angus rund met gebakken ui, cheddar cheese en ‘Hamburger Jan saus’ 14,50 
Saté van kipfi let met cassave kroepoek, zoet-zure witte koolsalade en pindasaus 15,50 
Alle hoofdgerechten, met uitzondering van de vegetarische gerechten, worden geserveerd met friet en salade. 

Vis van de Markt
Wij serveren uitsluitend verse vis van de afslag!  Wij vinden het belangrijk 
dat we bijdragen aan een betere wereld voor iedereen. Onze vis is daar-
om zoveel mogelijk duurzaam gevangen, zo blijft de visstand op peil en 
helpen wij mee aan een gezonde zee. (*) Vis vindt u op onze krijtborden 

Maaltijd Salades
Salade geitenkaas met balsamico, gesuikerde noten en quinoa (v) 15,00
Salade Burratakaas (V*) met coeur de boeuf tomaat en gazpacho dressing  15,50
Steak salad met oosterse dressing, taugé en zoetzure groentes 16,50
Salade van de zee met makreel, gerookte zalm, krab, gamba en limoenmayonaise    17,50
Alle salades worden geserveerd met friet of brood.

‘‘Vegetarisch feestje’ *
Verrassende vegetarische platter met verschillende koude en warme lekkernijen 17,50
Ook heerlijke uit te breiden met gezonde, verse vis +  5,00
Bovenstaande gerecht wordt met liefde gemaakt, is volledig duurzaam en uiteraard heel gezond.
Bovendien is dit feestje ‘‘Zomerstrakproof’’ ;)  Lekker hè! Eet smakelijk!

Steak van de week
Iedere week serveren wij u een wisselend vleesgerecht van het seizoen. 
Kijk op het bord voor de steak van de week!  

Meer voor mannen’ plank Vanaf 2 personen 25,00 p.p.
Grote plank met diverse stukken vlees voor echte Meatlovers!
Geserveerd met 2 soorten saus & onbeperkt frietjes!

Chef’s menu 
Laat u verrassen door een 3-gangen menu samengesteld door onze chef!  32,50
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Desserts 
Blanc Manger met granité van bloedsinaasappel, zoete olijven en amandel 8,50
IJscoupe Herberg Jan een selectie van Italiaanse meester ijsmaker Ci Vediamo    5,50
Crème brûlée van sereh met cocos ijs en Oreo crumble  7,50
Vife ways of banana, 5 verschillende creaties van de chef, smullen! Alle bananen zijn FairTrade (*) 8,50
Mousse van 70% (Fair Trade *) manjari chocolade van Valrhona met gegrilde ananas 8,50
Herberg Jan’s guilty pleasure, grand dessert met al het beste van hierboven 7,50 p.p.

 Cocktail
 
 Scroppino Classico Prosecco, citroen-ijs, vanille-ijs en Vodka 7,00
 Ice Coff ee, ijskoude koffi  e met vanille-ijs  5,00
 Ice Coff ee Baileys, dubbele espresso, vanille-ijs en Baileys           7,75

Dessertwijnen
Wij schenken overheerlijke dessertwijnen, rood en wit vanaf  5,75. 
Ook heel lekker 2,95 voor een half glaasje :) 

Koffie Specials
Vanilla Fantasy, vanille latte 
macchiato met lekkernijen 4,50 
Caramel Creation, grote karamel 
cappuccino, met carameltreat 4,75
Chocolate Passion, chocolade 
cappuccino met chocoladesaus  4,75
Panna Montata, koffi  e & slagroom 2,75
Freshpresso, verrassend met een 
‘hint of mint’  2,75
Chococcino, espresso met 
opgeschuimde chocolademelk 2,75
Nutty proff esor, hazelnootsiroop
espresso, melk en slagroom 4,75

Met een scheutje...
Carajillo espresso Spaanse Brandy  4,95
Irish Coff ee 6,85
French Coff ee 6,85
Italian Coff ee 6,85
Spanish Coff ee 6,85
Baileys Coff ee 6,85
Licor 43 Coff ee  6,85
Kiss of Fire, Cointreau en Tia Maria 6,85
Mexican Coff ee, Tequila en Kahlua 6,85

Koffiesweets 
Schaaltjes lekkers!
chocolaatjes, bonbons en veel meer. 
Heerlijk voor bij onze Barista Koffi  e   5,50
Mini brownie    2,00
Bonbon van Van Velzen  1,00

Likeurtje bij de koffie?
Grand Marnier 4,75
Cointreau 4,75
Baileys 4,75
Amaretto 4,75
Tia Maria 4,75
Frangelico 4,75
Licor 43 4,75
En nog veel meer…

Mooie Whiskey of Cognac
Aberlour 10y single Malt  6,75
The Balvenie 12y Double Wood  7,00
Lagavulin 16y single Malt  8,75
Jameson Irish Whiskey  5,50
Remy Martin VSOP 5,50
Courvoisier VS 5,00

Cocktails

Koffie


