Soepen

Broodjes

HJ’s tomatensoep

6,95

Pittige kip
9,75
Gilde wit of bruin; gemarineerde kippendijen, kerriemayonaise,
cashewnoten

6,95

Clubsandwich
10,95
Tramezzini brood; gerookte kip, spek, ei, kaas, ham, cocktailsaus

Gevulde tomatensoep, soepballetjes

Zoete aardappelsoep
Geitenkaas, krokante Seranoham

Dagprijs
Onze collega’s leggen graag uit wat er vandaag geserveerd
wordt

Sandwich avocado
10,95
Tramezzini brood; avocado, feta, kalamata olijf, verse basilicum

Salades

Gerookt spek
Bagel; truffelmayonaise, krokante spek, tomaat, ijsbergsla

10,50

Salade ´uit het bos ’

9,75
Wildpaté, wildzwijnham, kastanje, truffel en paddenstoel
€ 14,75 als maaltijdsalade

Makreel
Gilde wit of bruin; gerookte makreel, gebakken groenten,
basilicum crème

10,50

HJ’s vis salade

Gerookte zalm
Gilde wit of bruin; zalm, roomkaas, gemarineerde rode ui

9,95

HJ’s soep van de dag

9,75
Diverse gebakken vis, wakame, grapefruit, komkommer
€ 14,75 als maaltijdsalade

HJ’s vegetarische salade

9,75
Gepofte aardpeer, choggia biet, gemarineerde rode kool, witlof
€ 14,75 als maaltijdsalade

Al onze soepen en salades worden gereserveerd met
brood en een huisgemaakt botertje

Beenham
9,75
Gilde wit of bruin; warme beenham, gebakken ei, gefrituurde
uien, pindasaus

Rotterdamse oude
9,50
Gilde wit of bruin; pittige mangochutney, oude kaas, rucola,
walnoten
Broodje gezond
10,50
Pistolet wit; ham, kaas, ei, augurk, kruidenmayonaise, tomaat,
komkommer
Broodje van de dag
9,95
Onze collega’s leggen graag uit wat er vandaag geserveerd
wordt

Warme lunch gerechten
2 Bourgondiër kroketten
Keuze uit bruin of mais brood
Uitsmijters
Keuze uit bruin of mais brood
Ham en/of kaas
Spek
HJ’s uitsmijter
Ham, kaas, spek, en gebakken champignons

9,50

9,95
9,95
10,95

Twaalfuurtje
12,50
Bruin of mais brood; kopje soep, Bourgondiër kroket, ham, kaas,
gebakken ei, huzaren salade
HJ’s beefburger
14,50
Gegrilde sesam bol; augurk, tomaat, cheddar, spek, ui en
barbecuesaus geserveerd met dikke frieten en mayonaise
Broodje bal uit de jus
Gegrilde sesam bol; zuur en mosterdmayonaise

8,95

Tosti’s
Geserveerd op Turks brood
Tosti ham en/of kaas

6,75

Tosti special
Altijd weer een verrassing

7,50

Heeft u allergieën of dieetwensen, laat het ons
weten!

Desserts
Dame Blanche
Vanilleroomijs, warme chocoladesaus, slagroom

6,50

Belgische wafel
Wafel, warme kersen, vanilleroomijs

6,50

Tiramisu

6,50

Tiramisu klassiek; koffie, mascarpone, lange vingers

Voor bij de koffie
Huisgemaakte appeltaart
Huisgemaakte monchoutaart
Slagroom
Saucijzenbroodje van Bakkerij Dijkman

4,25
4,25
0,50
2,95

Kindermenu tot 12 jaar

10,95

Voorgerecht
Tomatensoepje òf ham met meloen

Hoofdgerecht
Frietjes met 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

