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

SANDWICHES

WARME GERECHTEN

Geserveerd met ambachtelijk vers brood.

en natuurlijk onze overheerlijke Burgers!

Rundercarpaccio truffelmayonaise \

9.5

Omelet gerookte zalm

10.5

Parmezaanse kaas \ pijnboompitten \ kappertjes

Uitsmijter keuze uit kaas \ beenham \ spek
JOINN! Club gegrilde Kip kerriecrème \ bacon \

9

10.5
JOINN! lunchplank kroket \ dagsoep \

avocado \ tomaat \ Hollandse kropsla

12.5

gebakken ei met kaas

CLUB GEROOKTE ZALM limoencrème \ tomaat \

11.5
Ambachtelijke kroketten mosterdmayonaise \ augurk 8.5

avocado \ Hollandse kropsla

Geitenkaas gedroogde tomaat \ spek \ vijgen \

9

Tosti landbrood \ beenham \ kaas \ tomaat \ pesto

7.5

honing \ walnoten

Tataki van zalm avocado limoencrème \ komkommer \
sojabonen \ sinaasappelsoja dressing
Iets lekker zoets?
Pannenkoeken ‘American style’

10

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

>> SALADES <<

Oesterzwammen uit eigen tuin en knolselderij

15.5

zoete aardappelmayonaise \ kropsla \ tomaat \ augurk

13.5
15
14.5

truffelmayonaise \ Parmezaanse kaas \ kappertjes

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

SOEP! Geserveerd met een vers broodje

Poké bowl avocado \ soja bonen \

14

Soep van oesterzwammen uit eigen tuin

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

15

Soep van de dag

\\ GEZONDE DRANKEN \\
Houtense pure appelsap
Verse jus d’orange
Tomatensap
Wisselende smoothie
Melk of karnemelk

17

gebakken ei \ BBQ-saus

honing \ walnoten

Rundercarpaccio pijnboompitten \

16.5

Special MRY-rund \ bacon \ Comté kaas \

Heerlijke gezonde maaltijdsalades
Tataki van zalm avocado \ limoencrème \
komkommer \ sojabonen \ sinaasappelsoja dressing

16

7.5

maple syrup \ slagroom \ nutella \ fruit \ cookie crumble

Geitenkaas \ gedroogde tomaat \ spek \ vijgen \

JOINN! Burgers Geserveerd met oerfriet en mayonaise

3.25
3.95
2.5
4.75
2.3

Streekvers!
Bij JOINN! werken wij zoveel mogelijk samen met leveranciers
uit de regio. Naast verschillende streekgroenten en fruit
komt bijvoorbeeld onze duurzame appelsap uit Houten en
Imkerij 2Bee uit Houten levert onze honing.
Heeft u een allergie of eet u vegetarisch?

Onze medewerkers kunnen u alles vertellen over
onze ingrediënten en mogelijkheden.

6
6.5

