
  

 

 
HJ’s Proeverij  42,50 
 

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   7,25 

Gevulde tomatensoep, soepballetjes 

 

Aspergesoep    7,25 

Romige aspergesoep, gekookt ei, peterselie  

 

Soep van de dag Dagprijs 

Onze collega’s leggen graag uit wat er 

vandaag geserveerd wordt 

 

 

Salades     
 

Salade Montferland    10,75 
Kalfspaté, serranoham, walnoten, radijs   

15,25 als maaltijdsalade  

 

HJ’s Vis salade    10,75 

Diverse soorten gebakken vis, tzatziki,  

hazelnoten crunch  

15,25 als maaltijdsalade   

 

HJ’s Vega salade   10,75  

Avocado, oesterzwammen, gepocheerd ei, 

pistachenoten  

15,25 als maaltijdsalade 

 
Al onze soepen en salades worden 

geserveerd met broodje en een 

huisgemaakt botertje. 



Voorgerechten 
 

HJ’s Paté    11,25 

Kalfspaté, gegrild brioche brood, 

truffelmayonaise 

 

Carpaccio   13,75 

Runderhaas, pestodressing, pijnboompitten,  

Grana Padano. Geserveerd met een broodje 

en een huisgemaakt botertje 

 

Zeebaars    12,50 

Gemarineerde zeebaars, watermeloen, 

limoenyoghurtdressing  

 

Champignons   9,75 

Ui, kruidenboter, toast 

 

Zalm      13,00 

Gemarineerde zalm, salade van asperge, 

parmezaanse kaas krokant, gekonfijte sjalot  

 

HJ’s Runder teriyaki   13,75 

Diamanthaas, taugé, prei, citroenpeper  

 

Geitenkaas   9,75 

Crème brûlée van geitenkaas, kropsla, 

komkommer, honing  

 

Asperge     13,25  

Gegrilde asperge, Hollandse sla, serranoham, 

truffelvinaigrette  

 

Kindermenu tot 12 jaar 12,50 

 

Voorgerecht 

Tomatensoepje  òf  ham met meloen. 

Hoofdgerecht 
Frietjes, kipnugget, mini-frikandel, kaassoufflé, 

bitterbal, appelmoes, mayonaise   òf  
Poffertjes met poedersuiker  

Nagerecht 

Bolletje ijs met slagroom in een beker voor mee 

naar huis 

 

HJ’s Klassiekers 
 

HJ’s Beefburger  19,50 

Gegrilde sesambol, augurk, tomaat, spek, 

cheddar, ui en barbecuesaus 

 

HJ’s Spareribs   20,50 

Gemarineerd in HJ’s melange, knoflooksaus, 

koolsalade 

 

Schnitzel    19,25 

Keuze uit: peper- of champignonroomsaus  

òf boerengarnituur met cheddar 

 

Kogelbiefstuk   21,75 

Keuze uit: peper-, champignonroomsaus  

òf kruidenboter 

 

 



Vlees gerechten 
 

Asperge Flamande  23,50 

Asperges, boeren achterham, gefrituurd ei, 

peterselie, bearnaisesaus  

 

Ossenhaas   24,25 

Ossenhaasspies van de gril. Keuze uit: peper-, 

champignonroomsaus òf kruidenboter 

 

 

Ribeye    23,75 

Gegrilde kalfsribeye, gebakken 

paddenstoelen en ui, kruidenboter 

 

Steak  van de week  Dagprijs 

Onze collega’s leggen graag uit wat er 

vandaag geserveerd wordt 

 

 

Vis gerechten 
 

Gamba    22,50 

Gamba in tempura, spitskool, knoflooksaus 

 

Zalm     23,50 

Asperges, gegrilde zalmmoot, gefrituurd ei, 

gerookte botersaus   

 

Vis van de dag   Dagprijs 

Onze collega’s leggen graag uit wat er 

vandaag geserveerd wordt 

Vega-gerechten  
 

HJ’s groentenpannetje  19,75 

Geroosterde groenten, pestosaus, 

bladerdeeg, gegrild brood 

 

Geitenkaas    20,50 

Krokante geitenkaas, kerrie bulger, rode curry 

crème fraîche 

 

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 groentegarnituur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Desserts 
    

Brownie      8,50  

Chocolade brownie, karamel, 

hazelnootroomijs  

    

Trifle      8,25 

Mango, vanillecrème, kletskophoorntje  

 

Diverse soorten ijs  7,25  

3 bollen ijs, slagroom, kletskop  

 

Dame blanche   8,25 

Warme chocoladesaus, slagroom, 

vanilleroomijs  

 

Tom’s Dessert   9,95 

Dessert van onze patissier Tom  

 

Petit grand dessert  10,50  

5 kleine desserts geserveerd op 1 bord 

 

Kaasplateau   12,50  

Selectie van 5 kazen, bleekselderijcompote, 

kletsenbrood 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangeklede koffie/thee 

 

Iets lekkers bij de koffie? Wij serveren  

de koffie ook aangekleed met 

huisgemaakte zoete lekkernijen en  

een ‘Barghs Neutje’.  +4,25 

Koffie 
Koffie     2,80 

Dubbele koffie   5,40 

Espresso    2,80 

Dubbele espresso   5,40 

Cappuccino    2,95 

Koffie verkeerd    2,95 

Latte macchiato   3,75 

Latte hazelnoot    4,80 

Latte caramel   4,80 

Latte vanille    4,80 

 

Special koffie 
Irish coffee    7,80 

Italian coffee   7,80 

French coffee   7,80 

Spanish coffee   7,80 

D.O.M. coffee   7,80 

 

Thee 
Tea Treasure thee   2,80 

Verse munt thee   3,30 

Verse gember thee   3,30 

Verse munt & gember thee 3,80 


