
Lunch 
kaart

Welkom bij Herberg Jan! Graag verwennen wij je vandaag, 
morgen en de hele week met verse broodjes of gezonde shake. 
Barista koffie zetten wij met liefde en zorg want dat heb jij 

verdiend. Warme soep bij de open haard of toch liever een 

stukje taart?! Geniet van dit moment  bij Herberg Jan 

omdat  het  kan en wij het  leuk vinden dat  jij hier bent ! 



Lekker opstarten van 10:00 tot 12:00 uur Zondag tot 14:00 uur

Ontbijt bij Jan! 
Biologische yoghurt met granola / havermout / 
vers fruit / scrambled eggs / ham / kaas / toast / scone 
of croissant. Met Barista koffi e en verse jus d’orange 12,50

Croissantje roomboter / jam 3,95
Scone clotted cream / marmelade 3,75 
Yoghurt (biologisch) granola / vers fruit / honing (*)  5,50

Maak een keuze uit:
Biologisch boerenland wit 
Biologisch boerenland gildekorn (+0,50) 
Vers afgebakken stokbrood wit 
Vers afgebakken stokbrood grof bruin (+0,50)
Zuurdesem Speltbrood  (*) (+0,50) 

Sandwiches
Broodje oude kaas grove mosterd / Amsterdams zuur (*)  5,95
Broodje truffelkaas tuinkers / vijgenmarmelade 6,50
Broodje gezond achterham / belegen kaas /  6,50
tomaat /  komkommer / ei 
Broodje tonijnsalade kappertjes / cornichon / rode ui 6,75
Broodje fi let americain uitloop eitje / mayonaise / ui 6,75
Broodje Rosbief mayonaise / zuur / ei 7,50
Broodje Vitello / kalfsmuis / hummus / tomaat 8,20 

Toffe Tosti’s
  
Tosti kaas 3,90
Tosti kaas / ham 4,50
Tosti Green Beemsterkaas / tomaat /  4,25
komkommer / paprika / ui / tuinkruiden (*)  
Tosti Caprese mozzarella / tomaat / pesto 4,75
Tuna Croque Tosti Beemsterkaas / tomaat /  5,75
komkommer / paprika / Tuna melt on top 

Eieren
Uitsmijter ham of kaas of rosbief of bacon 6,75
Uitsmijter kaas en ham of rosbief of bacon 7,25
Boerenomelet ham / champignons / paprika / ui / 7,50
paksoi / aardappel / tuinkruiden / Beemsterkaas  
Scrambled eggs gerookte zalm 8,20

Specials Herberg Jan
Brioche broodje gebakken champignons 
truffelroom / tuinkruiden (*)  7,25
Broodje Happy Green gegrilde groentes /hummus (*)    
met gegrilde kip + 2,00  6,75
Broodje BLT krokante bacon / kropsla / tomaat /  7,75
avocado / roomkaas 
Broodje caprese mozzarella / tomaat /  8,20
pijnboompitjes / basilicum pesto 
Broodje gerookte zalm / kappertjes / rode ui /  8,50
limoenmayonaise 
Broodje carpaccio / Parmezaan / pesto /  8,50
pijnboompitten / Harrie’s bar dressing 

Warme broodjes
Twee kroketten op brood / grove mosterd 7,25 
Broodje warme beenham / mosterdsaus 7,75 
Broodje Herberg Juan gegrilde kip / bacon / 
tomaat / taco saus 8,20
Hamburger classic style gebakken ui / augurk /  8,50
gebakken ei / Herberg-saus
Broodje geitenkaas groene appel / vijgen-
marmelade / zoete nootjes (*) 8,50
Steak Sandwich gegrilde runder steak / coleslaw / 
tomaat / pittige cocktailsaus 9,50
Extra frietje mayonaise + 2,95

Nice Surprise !  
Nice suprise plateau! Een plateau met verschillende 
lunch lekkernijen vanaf twee personen               p.p. 13,50             

Little tasty’s 10 luxe belegde crostini’s 12,50

Green * Healthy
Herberg Jan werkt bij voorkeur met ingrediënten die 
duurzaam karakter, scharrel en waar mogelijk biologisch 
zijn. Wij werken  veel met streekproducten van boeren uit 
de regio, seizoensgebonden en dus alleen beschikbaar 
als ze het allerlekkerst zijn! 
Wij bieden je op deze menukaart een selectie van ger-
echten die heel gezond en verantwoord zijn. Vaak 
vegetarisch, altijd heerlijk en met liefde voor jou gemaakt! 
E-nummers? Liever niet!! Geen geraffi neerde suikers, lac-
tose arm en op smaak gemaakt met ‘goede’  zouten. De 
gezondste gerechten zijn aangegeven met (*).

High Tea

High Wine

Soep & Salades
Pomodori tomatensoep gepofte paprika / room  5,50
Soep van Herberg Jan wisselende soep v.a. 5,95  

Salade van de zee makreel / gerookte zalm /    17,50
krab / gamba’s / limoenmayonaise  (*)     
Salade geitenkaas balsamico / noten / quinoa  (*) 14,75
Salade Caprese buffel mozzarella / couer de beuf   15,50
tomaat / gazpacho dressing
Steak salad oosterse dressing / taugé / zoetzure groentes 15,75

Happy Green Lunch (*)

Lekker en gezond lunchen bij de Herberg kan met deze 
Happy Green lunch.  13,50
Kopje dagsoep & heerlijke lunchsalade & powershake!
Keuze uit:  salade Albacore tonijn / green salad  (*) /
geitenkaas salade / salade caprese 
(geserveerd met brood / extra frietje mayonaise + 2,95)

Plates
Biefstuk uit het pannetje 2 sneetjes witbrood / jus 17,75
Hamburger van de Herberg gebakken ui / augurk 
gebakken ei / Herberg Saus / salade / frietjes  12,50
Saté van kipfi let komkommersalade / friet / mayonaise  14,50
Vis van de markt met bijpassend garnituur        schoolbordprijs 
 

Voor de kids
Broodje choco- of vruchtenhageltjes of jam 1,95
Poffertjes 4,00
Patat met kroket of frikadel 5,50
Uiteraard maken wij met alle liefde kinderhapjes en fl esjes warm! 

 Borrelen Zie onze uitgebreide borrelkaart voor veel meer!

High Tea & High wine
High Tea met diverse zoete en hartige 
verwennerijen en een uitgebreid 
thee-assortiment! Vanaf 20,50 p.p.
High wine ontvangst met glas prosecco, 
een minisoepje, plateau van diverse 
hartige hapjes met 2 verschillende heerlijke 
halve glaasjes wijn. We sluiten af met een zoete verwennerij! 
Heel lekker en gezellig. HIGH BEER hebben wij ook!                      

Biologisch boerenland gildekorn (+0,50) 

Vers afgebakken stokbrood grof bruin (+0,50)

 (biologisch) granola / vers fruit / honing

Vers afgebakken stokbrood grof bruin (+0,50)

Bakkerij


