
 

 

 
HJ’s Proeverij  37,50 
 

Voor de mensen die niet kunnen 

kiezen, kiezen de koks!  

De proeverij is een drie-gangen 

diner waarin een selectie wordt 

gemaakt van de gerechten die op 

de kaart staan. 
 

 

 

Heeft u allergieën of dieetwensen, 

laat het ons weten! 

 

 

 

 

 

 

 

Soepen     
 

HJ’s tomatensoep   6,95 

Gevulde tomatensoep, soepballetjes 

 

Romige paddenstoelensoep 6,95 

Paddenstoelen, bosui  

 

HJ’s soep van de dag Dagprijs 

Onze collega’s leggen graag uit wat er 

vandaag geserveerd wordt 

 

 

Salades     
 

Salade ’uit het bos’    9,75 
Wildpaté, wildzwijnham, kastanje, truffel, 

paddenstoel 

€ 14,75 als maaltijdsalade  

 

HJ’s vis salade    9,75 

Diverse gebakken vis, wakame, grapefruit, 

komkommer 

€ 14,75 als maaltijdsalade   

 

HJ’s vega salade   9,75  

Gepofte aardpeer, choggia biet, 

gemarineerde rode kool, witlof 

€ 14,75 als maaltijdsalade   

 
Al onze soepen en salades worden 

geserveerd met brood en een 

huisgemaakt botertje. 



Voorgerechten 
 

Wildpaté    9,75 

Wildpaté, vossebessen compote, gegrild 

Brioche brood 

 

Carpaccio   12,50 

Runderhaas, pesto, pijnboompitten,  

Grana Padano 

 

Steak tartaar   10,75 

Tartaar van rund, koud gegaard eidooier, 

truffelmayonaise 

 

Bieten     9,25 

Rode biet, choggia biet, geitenkaas,  

aceto balsamico dressing, appel 

 

Garnalen cocktail   12,50 

Noorse en Hollandse garnalen, cocktailsaus, 

kropsla, bladerdeeg krokant 

 

Coeur de Boeuff  9,50  

Tartaar van tomaat, pistache noten, 

Parmezaanse kaas krokant, ciabatta 

 

Coquille    14,50 

Gebakken Coquille, eendenlever krul, 

truffelmayonaise, bleekselderij 

 

 

 

 

 

Kindermenu tot 12 jaar 10,95 

 

Voorgerecht 
Tomatensoepje òf ham met meloen. 

Hoofdgerecht 
Frietjes, kipnugget, mini-frikandel, kaassoufflé, 

bittenbal, appelmoes, mayonaise en ketchup òf  

Spaghetti bolognese met Parmezaanse kaas 

Nagerecht 

Bolletje ijs met slagroom in een beker voor mee 

naar huis. 

 

HJ’s Evergreens 
 

HJ’s Beef Burger  17,00 

Gegrilde sesam bol, augurk, tomaat, spek, 

cheddar, ui en barbecuesaus 

 

HJ’s Spareribs   18,75 

Gemarineerd met HJ’s melange, 

knoflooksaus, koolsalade 

 

Schnitzel    17,50 

Keuze uit: peper-of champignonroomsaus  

òf boerengarnituur en kaas 

 

Kogelbiefstuk   19,50 

Keuze uit: peper- of champignonroomsaus  

òf kruidenboter 

 

 



Vlees gerechten 
 

HJ’s Wild stoof   19,95 

Stoof van hert, rode kool, aardappelpuree, 

schorseneer krokant 

 

Duo van sukade  22,50 

Gestoofde sukade en rosé gebraden sukade, 

hete bliksem, jus de veau  

 

Ossenhaas puntjes  19,50 

Gebakken ossenhaas, taugé, prei, 

cashewnoten, soja saus 

 

Steak  van de week  Dagprijs 

Onze collega’s leggen graag uit wat er 

vandaag geserveerd wordt 

 

 

Vis gerechten 
 

Zeewolf en gamba  20,50 

Gebakken zeewolf, gamba in kataifi, spinazie, 

kreeftensaus 

 

Gegrilde zalm   19,50 

Zuurkool stamppot, gegrilde bosui,  

Charon-saus 

 

Vis van de dag   Dagprijs 

Onze collega’s leggen graag uit wat er 

vandaag geserveerd wordt 

 

Vega-gerechten  
 

Flensje    17,50 

Flensje van spinazie, geitenkaas, walnoten, 

honing crème fraîche 

 

Tompouce    17,50 

Bladerdeeg, bataat crème, peterseliewortel, 

pistache, hollandaisesaus  

 

Vega van de dag  Dagprijs 

Onze collega’s leggen graag uit wat er 

vandaag geserveerd wordt 

 

 

Al onze hoofdgerechten worden 

geserveerd met friet, mayonaise, 

aardappel en groente garnituur 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dessert 
    

Chocolade terrine  7,95  

Terrine van 3 kleuren chocolade, 

hazelnootroomijs, sinaasappelcompote 

    

Tiramisu    7,50  

Tiramisu klassiek, mascarpone, lange vingers, 

koffie 

 

Diverse soorten ijs  6,50  

3 bollen ijs, slagroom, kletskop  

 

Flensjes    7,50  

Flensjes, warme sinaasappel-Cointreau saus, 

vanilleroomijs 

 

Tarte tatin    7,95  

Tarte tatin van peer, amandelcrème, kaneelijs 

    

Dame blanche   6,50 

Vanilleroomijs, warme chocoladesaus, 

slagroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iets lekkers bij de koffie? Wij serveren  

de koffie ook aangekleed met diverse  

zoete lekkernijen   +2,00 

Koffie 
Koffie     2,60 

Dubbele koffie   5,00 

Espresso    2,60 

Dubbele espresso   5,00 

Cappuccino    2,80 

Koffie verkeerd    2,80 

Latte macchiato   3,50 

Latte hazelnoot    4,00 

Latte caramel   4,00 

Latte vanille    4,00 

 

Special koffie 
Irish coffee    7,50 

Italian coffee   7,50 

French coffee   7,50 

Spanish coffee   7,50 

D.O.M. coffee   7,50 

 

Thee 
Tea Treasure thee   2,60 

Verse munt thee   3,20 

Verse gember thee   3,20 

Verse munt & gember thee 3,70 


