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DessertsDesserts

Dame Blanche    5.75
Vanille ijs, warme chocoladesaus, slagroom  

Coupe HJ’57  5.75
Diverse soorten ijs, vers fruit, slagroom 

Coupe koffie   5.75
Espresso ijs, bastogne koek, karamelsaus en slagroom 

LUNCHLUNCH
KAARTKAART

Smaakvolle gerechten en
heerlijke drankjes in 
Kasteelstad ‘s-Heerenberg.

Heeft u een 
voedingsallergie? 

Meld het ons!

Kindermenu tot 12 jaar 7.95
Voorgerecht: tomatensoepje, ham met meloen of fruitspies

Hoofdgerecht: friet met div. snacks en appelmoes of mini 

hamburger met garnituur

Nagerecht: Kinderijsje met een verrassing



Warme lunchgerechten

2 Bourgondiër kroketten  8.50
Zuurdesembrood

Uitsmijter ham en/of kaas   8.95
Zuurdesembrood

Uitsmijter spek  8.95
Zuurdesembrood

HJ’S uitsmijter   9.95
Zuurdesembrood, ham, kaas, spek en gebakken champignons

Twaalf uurtje   9.95
Kopje soep, zuurdesembrood, kroket, ham, kaas, gebakken ei, 

huzarensalade

HJ’s beefburger     15.50
Gegrild broodje, augurk, tomaat, cheddar kaas, ui en barbecue 

saus. Meerprijs toppings voor burger 1.75; roquefort of ei en spek

Tosti’s (geserveerd op Turks brood)

Tosti ham-kaas of kaas  6.50

Tosti special   7.25
Altijd weer een verrassing

Voor bij de koffie

Huisgemaakte Appeltaart  3.95

Huisgemaakte Monchoutaart 3.95

Slagroom      0.50

Soepen

HJ’s tomatensoep  6.50
Gevulde tomatensoep, soepballetjes

Mosterdsoep     6.75
Lente ui, uitgebakken spek

HJ’s soep van de dag    6.50
Vraag een van onze medewerkers

Geitenkaas salade  11.75
Serranoham, walnoten, honing dressing

Caesar salade   11.75
Geroosterde kip, ansjovis, Grana Pandano,  gekookt ei

Salade gebakken groente         11.75
Bulgur salade, verse kruiden, pistache 

HJ’s vis salade   11.75
Diverse gebakken vis, kropsla, tomatensalsa, komkommer

Salades

Broodjes

Pittige kip        8.75
Zuurdesembrood, kerriemayonaise, cashewnoten, kropsla 

Spaanse chorizo    9.50
Italiaanse bol, rode peper, Grana Pandano

Clubsandwich   10.95
Tramezzini brood, gerookte kip, spek, ei, kaas, ham, cocktailsaus 

Carpaccio    10.50
Zuurdesembrood, basilicum pesto, pijnboompitten, rucola    

Tonijnsalade      8.75
Zuurdesembrood, limoenmayonaise, radijs, komkommer 

Gerookte zalm            9.75
Bagel, mierikswortel crème fraiche, rode ui 

Krabsandwich        10.95
Krab, avocado, wakame, groene curry, munt, limoen, komkommer

Geitenkaas hard gerijpt    9.75
Zuurdesembrood, appel chutney, walnoten

Avocado        7.50
Zuurdesembrood, twee gepocheerde eieren

(meerprijs met zalm van 2.50)   

Broodje van de dag     9.50
Vraag een van onze medewerkers

Al onze soepen en salades 
worden geserveerd met brood 
en een huisgemaakt botertje.

Zuurdesem brood 
keuze uit wit of 

bruin brood.


