
   
 

Soepen  
 
HJ’s Tomatensoep      7,50 
Gevulde tomatensoep, soepballetjes 
 
Goulashsoep       7,50 
Gevulde Hongaarse goulashsoep  
 
HJ’s 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   
16,75 als maaltijdsalade 
 
HJ’s Vis salade       11,75 
Gefrituurde scholvisfilet, remouladesaus, granaatappel, glasnoedels  
16,75 als maaltijdsalade 
 
HJ’s Vegetarische salade     11,75 
Burrata, gemarineerde tomaten, basilicum, toast 
16,75 als maaltijdsalade 
 
Al onze soepen en salades worden geserveerd met 
brood en een huisgemaakt botertje. 

 
 

Broodjes 
 
Brie         9,75 
Triangel; brie, honing, walnoten, rucola 
 
HJ’s Clubsandwich       12,50 
Tramezzini brood; gerookte kip, spek, ei, kaas, ham, cocktailsaus 
 
Sandwich avocado       11,50 
Tramezzini brood; avocado, feta, kalamata olijf, verse basilicum 
 
Filet americain        10,50 
Gilde wit of bruin; fijn gesneden lente ui, rucola, kruidencrème 
 
HJ’s Stokbroodje gezond       10,25 
Boerenachterham, kaas, tomaten, komkommer, gekookt ei 
 
Forel         11,95 
Gilde wit of bruin; huisgemaakte gerookte forel salade, limoen, 
kruidenolie  
 
Carpaccio         11,50 
Gilde wit of bruin; runderhaas, pijnboompitten, Parmezaanse 
kaas, truffelmayonaise  
 
Rotterdamse oude       9,75 
Gilde wit of bruin; pittige mangochutney, oude kaas, rucola, 
walnoten 
 
Gemarineerde zalm      11,50 
Gilde wit of bruin; pesto, roomkaas, citroen, gemarineerde rode ui  
 
Broodje van de dag      Dagprijs  
Onze collega’s leggen graag uit wat er vandaag geserveerd 
wordt 



Warme lunch gerechten 
2 Bourgondiër kroketten      9,95 
Keuze uit bruin of mais brood 
 
Uitsmijters  
Keuze uit bruin of mais brood      
Ham en/of kaas       10,95 
Spek         10,95 
HJ’s uitsmijter; ham, kaas, spek, gebakken champignons 11,95 
 
Twaalfuurtje        13,50 
Keuze uit bruin of mais brood; kopje HJ’ tomatensoep, 
Bourgondiër kroket, ham, kaas, gebakken ei en huzaren salade 
 
Pittige kip        10,25 
Gilde wit of bruin; kippendijen, ketjap, bosui, kerriemayonaise 
 
HJ’s Beefburger       16,50 
Gegrilde sesam bol; augurk, tomaat, cheddar, spek, ui, 
barbecuesaus geserveerd met frietjes en mayonaise  
 
 

Tosti’s  
Geserveerd op Turks brood 
 
Tosti ham en/of kaas      7,25 
 
Tosti special        7,75 
Altijd weer een verrassing 
 
Tosti braadworst        8,50 
Duitse braadworst, spek, ui, currysaus  
 
Heeft u allergieën of dieetwensen, laat het ons 
weten!   

Desserts 
 
Dame Blanche       6,80 
Vanilleroomijs, warme chocoladesaus, slagroom 
 
Belgische wafel       6,75 
Warme wafel, kersen, vanilleroomijs 
 
Apfelstrudel        6,90 
Warme apfelstrudel, vanillesaus, vanilleroomijs  
 
 

Voor bij de koffie  
 
Huisgemaakte appeltaart      4,75 
Huisgemaakte monchougebak met kersen   4,75 
Slagroom        0,50 
Saucijzenbroodje van ‘Bakkerij Dijkman’      3,95 
 
 

Kindermenu tot 12 jaar    13,50 
 
Voorgerecht 
Tomatensoepje  òf  ham met meloen 
Hoofdgerecht 
Frietjes met kipnugget, mini-frikandel, mini-kaassoufflé,  
bitterbal, appelmoes en mayonaise  òf  
Poffertjes met poedersuiker 
Nagerecht 
Bolletje ijs met slagroom in een beker voor mee naar huis 


