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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 

Hangop    6.00
Gehangen yoghurt, vers fruit

Panna cotta van aardbei   6.00
Karamel, citroen ijs

HJ’s snicker   7.00
Brownie, pinda, ganache, vanille ijs

HJ’s ‘showcolade’  7.00
Net even meer chocolade

Special Koffie  7.50
Kijk onze drankenkaart

DINERDINER
KAARTKAART

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

met een exclusief 
HJ’57 meergangen menu

3-gangen 29.50
4-gangen 34.50

“Verras je smaakpapillen”

Passende wijnen erbij? 
Wij adviseren je graag’



Vleesgerechten

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

Pikante kipspies   15.75
Chili jam, gebakken uien, komkommer 

Schnitzel    16.50
Keuze uit: peper-, champignonroom- of stroganoffsaus

Boerenschnitzel   17.50
Gebakken ui, spek, champignons, paprika en kaas 

Hollands Kogelbiefstuk   17.50
Keuze uit: peper-, champignonroom- of stroganoffsaus 

HJ’s spareribs (licht pittig) 17.50
Gemarineerd met HJ’s melange, knoflooksaus, koolsalade

Steak van de week     17.50
Vraag een van onze medewerkers

Visgerechten

Gebakken zeebaars  16.25
Venkelsalade, tomatenrisotto 

Gegrilde zalmfilet  17.50
Romige tagliatelle, kruidenmix, Saffraan kroepoek 

Vis van de dag    17.50
Vraag een van onze medewerkers

Vega-gerechten  

Ravioli gevuld met paddenstoel   15.50
Gewokte spinazie, Grana Pandano 

HJ’s kaaskroketten  15.50
Papadum bakje, mosterd mayonaise 

Vega van de dag    15.50
Vraag een van onze medewerkers

Soepen

HJ’s tomatensoep  6.50
Gevulde tomatensoep, soepballetjes

Paddenstoel bouillon   6.50
Diverse kruiden, beukenzwam

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

Voorgerechten

Rouleau van kippendijen  8.75
Ragout, serrano ham, lente ui 

Carpaccio    10.50
Runderhaas, truffelmayonaise, pijnboompitten, Grana Pandano

Vitello Tonato    10.50
Kalfsmuis rosé gebraden, tonijn crème, gefrituurde kappertjes  

Jumbo garnalen      8.75
Knoflook kruidenolie, knoflooksaus, toast 

Gerookte zalm      9.50
Gebrande geitenkaas, diverse bereidingen van biet

Gebakken champignons     7.25
Ui, kruidenboter, toast

Burrata       8.50
Gemarineerde tomaten, kruiden salsa 

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

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

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met friet, 
gebakken aardappels, mayonaise en seizoensgarnituur.

Heeft u een 
voedingsallergie? 

Meld het ons!


