Welkom bij JOINN!
De herberg 2.0
Lunch, Diner & Borrel //
Meetings & Events // Short Stay

Ma. t/m vr. geopend vanaf 08.30 uur
Zat. geopend vanaf 11.00 uur
Lunch: 11.30 tot 16.00 uur. Diner start om 17.00 uur.
De keuken sluit om 21.00 uur

– MAIN COURSES –

STARTERS

>
>

JOINN! Anti Pasti Plate

9 pp

breekbrood \ gedroogde ham \ olijven \
bitterbal \ kaasstengel \ manchego kaas \ aioli

JOINN! Anti Pasti Plate vega

8 pp

breekbrood \ olijven \ vega bitterbal \
kaasstengel \ manchego kaas \ aioli

>

Geserveerd met oerfriet en groenten van het seizoen
JOINN! Shared dining Plate yakitori spies \

18 pp

inktvisringen \ kippenvleugel \ knoflook garnalen \
groente loempia \ classic hamburger (min. 2 pers, vega mogelijk)

Vega
Frittata geitenkaas \ zoete aardappel \

17

courgette \ paprika \ tomaten salsa

Rundercarpaccio pijnboompitten \ truffelmayonaise \

9.95

Steaks

Parmezaanse kaas \ kappertjes

Spicy gamba’s limoenmayonaise \ zoete aardappel \

10.5

zoetzure komkommer \ sojabonen \ knoflook \ rode peper

Avocado cocktail avocado \ gedroogde tomaat \

Vers van het mes, standaard medium gebakken

Gentleman steak grilled to perfection

22.5

225 gram ribeye steak met kruidenboter

8.5

mozzarella \ pijnboompitten \ bosui \ cocktailsaus

Lady steak 160 gram runder bavette

18.5

sous vide gegaard \ pepersaus

Catch of the day

SOUP! Geserveerd met een vers broodje

Rechtstreeks van onze visleverancier

dagelijks verse vis met bijpassende saus
6

Soep van de dag

6.5

JOINN! Burgers

Geserveerd met Oerfriet en mayonaise

Classic MRY-rund \ Comté kaas \ piccalillymayonaise
BBQ MRY-rund \ bacon \ BBQ-saus

>> SALADS <<

Bieten burger quinoa \ Griekse yoghurt \

15

zoetzure komkommer \ sojabonen \ knoflook \ rode peper

14.5

radijs \ sesam \ bosui \ tofu
kip of zalm in plaats van tofu

15

02

14

01

Delicious Poké bowl avocado \ soja bonen \

15.5

feta \ tomaat \ kropsla

Onze burgers zijn afkomstig van het oer-Hollandse MRY-rund
afkomstig uit de streek Maas, Rijn en IJssel.

>VERRASSINGSMENU
SEIZOENSMENU
menu van het seizoen (3 gangen)

29.5

>

13.5

Spicy gamba’s limoenmayonaise \ zoete aardappel \

Diner

17

gebakken ei \ BBQ-saus

honing \ walnoten \ gedroogde tomaat

Rundercarpaccio pijnboompitten \ truffelmayonaise \
Parmezaanse kaas \ kappertjes

16.5

Special MRY-rund \ bacon \ Comté kaas \

Heerlijke gezonde maaltijdsalades

Fromage de Chévre geitenkaas \ spek \ vijgen \

16

Onze wijnkaart staat op pagina twee van deze kaart

Heeft u een allergie of eet u vegetarisch? Onze medewerkers
kunnen u alles vertellen over onze ingrediënten en mogelijkheden.

Dessert &

WINES

Courgettesoep met basilicumolie

19.75

Sh ared dining!
Zie onze specia ls om
gezellig samen te genieten.

Ma. t/m vr. geopend vanaf 08.30 uur
Zat. geopend vanaf 11.00 uur
Lunch: 11.30 tot 16.00 uur. Diner start om 17.00 uur.
De keuken sluit om 21.00 uur

///OnsDESSERTS///
ijs wordt ambachtelijk gemaakt

>

door Meester ijs bereider Marco Osté.

JOINN! shared dining dessert plate
met koffie of thee*

8.50 p.p.
9.50

*cappuccino, latte, muntthee + € 0,50

JOINN! WINES
WIT
Le Petit Berticot, zuidwest-Frankrijk

GLAS \ FLES
3.95 \ 19.75

Sauvignon blanc
Verfijnd \ groene appel \ buxus \ bloemen \ citroen

JOINN! Cheesecake
‘New York style’ vanille ijs \ zomerfruit

met koffie of thee*
Gemarineerde aardbeien

6.5
7.5
6.75

chocolade bros \ yoghurt ijs \ balsamico gel

met koffie of thee*

7.75

American pancakes
maple syrup \ slagroom \ nutella \ fruit \ cookie crumble

met koffie of thee*

7.5
8.5

*cappuccino, latte, muntthee + € 0,50
Kids coupe!
Twee bolletjes ijs met een leuke verrassing
Stel zelf je ijscoupe samen
Keuze uit: vanille, chocolade, aardbei

3.5

Generation 0 Chardonnay, Château de Jean d’Alibert, 4.25 \

20

Languedoc-Rousiilon, biologisch
Fris \ fruitig \ laag sulfiet

Stellenbosch, Zuid-Afrika

4.5 \

25

Chenin blanc Stuivend en fris \ citrus \ ananas \ perzik

Von der Leyen, Nahe, Duitsland
Rivaner, riesling, müller-thurgau

3.5 \ 16.5

Lichtzoet \ bloemig \ muskaatdruiven \ tropisch fruit

ROOD
Cuvée Niels, Domaine de Marotte

5.5 \ 26.5

Rhône, biologisch,

COFFEE, TEA & SPECIALS

blend van Grenache \ Syrah \ Mourvèdre \ Carignan \
wijngaarden tussen de 25-65 jaar oud

Quinta da Espiga, Lissabon, Portugal

4.25 \ 22.5

Castelão, tinta roriz, touriga nacional, syrah

Koffie
Grote koffie
Espresso
Dubbele espresso

2.4
3.6
2.35
2.95

Cappuccino
Grote cappuccino
Latte macchiato
Koffie verkeerd
IJskoffie

2.7
3.9
2.95
2.9
4.25

Vol en sappig \ kersen \ eikenhout \ zachte tannine

Barón de Ley Club Privado, Rioja, Spanje

4.75 \

25

4.5 \

21

5.95 \

25

Tempranillo Zacht \ rijp rood fruit \ cederhout \ iets vanille

ROSE & BUBBELS
Crazy Tropez Rosé, Provence,
Domaine Tropez, biologisch

Warme Chocomel
Thee
Verse muntthee of Verse gemberthee
Chai Tea latte

2.95
2.4
2.95
2.9

levendig \ veelzijdig \ Aera druif \ fris \ fruitig

Dessert &

WINES

6
6
6
6.5
6.5

02

French Coffee Grand Marnier
Italian Coffee Amaretto
Spanish Coffee Tia Maria
Irish Coffee Jameson
Dom Coffee Dom Bénédictine

Alberto Nani,
Italiaanse Prosecco

Haver melk ipv normale melk? +0.35

Specials

licht zalmrose verfrissende rosé \ rood fruit \
hint van verse provencaanse kruiden

