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

7,50

Gevulde tomatensoep, soepballetjes

Goulashsoep

7,50

Gevulde Hongaarse goulashsoep

Soep van de dag

Dagprijs

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

Salades
‘Herfstige’ Montferland salade

11,75
Huisgemaakte wildpaté, pompoen, krokante
parmaham, kastanjecrème
16,25 als maaltijdsalade

HJ’s Vis salade

Wist je dat…
HJ’57 staat voor Hendrik-Jan,
geboren in 1957. De vader/
schoonvader van Michel, Stan,
Floris & Aimee.

11,75
Gefrituurde scholvisfilet, remouladesaus,
granaatappel, glasnoedels
16,25 als maaltijdsalade

HJ’s Vega salade

11,75
Burrata, gemarineerde tomaten, basilicum,
toast
16,25 als maaltijdsalade

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

Voorgerechten

Kindermenu tot 12 jaar 13,50

Wildpaté

Voorgerecht

10,25
Huisgemaakte wildpaté, katerspek, gegrild
brioche brood, vossenbessencompote

Carpaccio

13,75
Runderhaas, pestodressing, pijnboompitten,
Grana Padano. Geserveerd met
brood en een huisgemaakt botertje.

Heilbot

13,00
Tartaar van heilbot, mayonaise van gerookt
spek, bitterbal van zuurkoolstamppot

Rode biet

9,75
Gerookte rode biet, yoghurt, Manchego,
gegrilde Little Gem

Gambas al ajillo

12,50
Gebakken gamba’s in knoflook rode peper
olie, toast, knoflooksaus

Trio van eend

13,75
Gerookte eendenborst, gekonfijte
eendenpoot, rillettes van eend,
bosbessensaus

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

20,50
Gegrilde sesambol, augurk, tomaat, spek,
cheddar, ui en barbecuesaus

Toppings
-

Nacho’s & jalapenos
Gorgonzola
Gebakken ei

+ 1,50
+ 1,50
+ 0,75

HJ’s Spareribs

22,50
Gemarineerd in HJ’s melange, knoflooksaus,
koolsalade

Ossenhaas

9,75
Warme Brie de Meaux, toast, truffel,
bleekselderij, pistache

24,25
Ossenhaasspies van de grill. Keuze uit: peper-,
champignonroom-, stroganoffsaus òf
kruidenboter

Tompouce

Kogelbiefstuk

Brie de Meaux

12,50
Hartige tompouce, wildmousse, pastinaak,
gegrilde bospeen

21,75
Keuze uit: peper-, champignonroom-,
stroganoffsaus òf kruidenboter

Vleesgerechten
Wildstoof

Vega-gerechten
23,50

Risotto bitterballen

Wildstoof, kruidkoek, rode kool,
aardappelmousseline, stoofpeertje

20,50
Huisgemaakte risotto bitterballen, gewokte
spinazie, stoofperencompote, gorgonzolasaus

Duo van sukade

Vega van de dag

24,75
Gestoofde rundersukade, rose gebraden
rundersukade, pommes duchesse,
bataatcrème

Hert

26,50
Gegrilde hertenbiefstuk, romige schorseneren,
zuurkoolstrudel, wildjus

Steak van de week

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

23,50

Gemarineerde rode poonfilet,
pompoencrème, sinaasappelcompote

Zalm

24,50
Gegrilde zalmmoot, rucolastamppot,
gerookte botersaus

Vis van de dag

Al onze hoofdgerechten worden
geserveerd met friet, mayonaise,
aardappel- en groentegarnituur.

Wist je dat…

Visgerechten
Rode poon

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

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

Wij veel samen werken met
lokale ondernemers:
- Ons brood van
‘Bakkerij Dijkman’
- Onze verse vis van
‘Vishandel Wennekes’
- Onze beefburgers van
‘Keurslager Klarenaar’

Aangeklede koffie/thee

Desserts
Moorkop

9,25
Huisgemaakte moorkop, gevuld met
vanillecrème, chocolade schots

HJ’s sneeuwbal

8,75

Koffie

Witte chocolade, kokos,
mandarijnencompote

Appelcrumble

8,75
Warme appel-kaneel crumble, warme
vanillesaus, vanilleroomijs

Dame Blanche

8,25
Warme chocoladesaus, slagroom,
vanilleroomijs

Tom’s Dessert

Iets lekkers bij de koffie? Wij serveren
de koffie ook aangekleed met
huisgemaakte zoete lekkernijen en
een ‘Barghs Neutje’.
+5,25

9,95

Koffie
Dubbele koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Latte hazelnoot
Latte caramel
Latte vanille

2,80
5,40
2,80
5,40
2,95
2,95
3,90
4,90
4,90
4,90

Dessert van onze patissier Tom

Petit Grand Dessert

10,50
5 kleine desserts geserveerd op 1 bord

Wist je dat…
Het Barghs Neutje, die wij serveren bij de
aangeklede koffie/ thee; bij WijnhandelSlijterij Heini Bosch vandaan komt.
Het is een echt ‘s-Heerenbergs kruidenbitter
die gemaakt wordt door Heini Bosch zelf.

Special koffie
Irish coffee
Italian coffee
French coffee
Spanish coffee
D.O.M. coffee

7,80
7,80
7,80
7,80
7,80

Thee
Tea Treasure thee
Verse munt thee
Verse gember thee
Verse munt & gember thee

2,90
3,50
3,50
3,95

