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Grand Café & Restaurant Hemels 

 

Soepen 

Pomodori soep          8,00 

Kruidige soep van geroosterde Italiaanse tomaten, geserveerd met 

lente-uit, basilicum-olie en gefrituurde boontjes, snee desembrood 

 

Tom ka kai           8,00 

Thaise kokos-kippensoep met limoen, daarbij quinoa, paksoi en 

cashewnoten, snee desembrood 

 

Salades         
Salade Rundercarpaccio     klein 8,00 / groot 13,50 

Dungesneden rundvlees met truffelmayonaise, oude Beemsterkaas, 

rode ui, augurk en gefrituurde tuinbonen 

 

Salade geitenkaas      klein 8,00 / groot 13,50 

Met een stroop van Balsamico-azijn, radijs, zoetzure appel, cherry 

tomaat en geroosterde pompoenpitten 

 

Salade vegan       klein 8,00 / groot 13,50  

Bulgursalade met Syrische muhammara (een saus van paprika, 

walnoot en granaatappel), daarbij abrikozenchutney, courgette en 

cashewnoten 

 
 

Lekker er bij 
Friet in de schil met mayonaise        3,80 

Kruidige Cajunstyle friet met truffelmayonaise      4,00 

Desembrood met smeersels         3,80 

Gemengde salade klein/groot          3,80/4,50 

  



Grand Café & Restaurant Hemels 

 

Schotels 

Fish & Chips          15,50 

In bierbeslag gebakken kabeljauw met friet, remoulade van de chef 

en een kleine salade 

 

Schotel van de dag: 

Saté van kippendij        15,50 

Gebakken gemarineerde kippendij met satésaus, gebakken uitjes, 

kroepoek, friet, mayonaise en een kleine salade 
 

 

Burgers  
Black Angus burger        15,50 

Met cheddar, tomatensalsa en een saus van rucola. Geserveerd met 

friet, mayonaise en rauwkost in zoetzuur 

 

Kabeljauw burger        15,50 

Met cheddar, tomatensalsa en een saus van rucola. Geserveerd met 

friet, mayonaise en rauwkost in zoetzuur 

 

Vegan burger         15,50 

Met tomatensalsa en een saus van rucola. Geserveerd met friet, 

vegan mayonaise en rauwkost in zoetzuur 

 

Kindermenu        5,00 

Frietjes met naar keuze een kroketje, kipnuggets, mini-loempia’s of 

kaassouffleetjes, daarbij komkommer, tomaatjes, ketchup en 

mayonaise 
 

  



Grand Café & Restaurant Hemels 

 

Zoet  

Hemelse cheesecake         7,00 

Van witte chocolade met een citruscoulis en vers seizoensfruit 

 

Chocolade brownie         6,50 

Met nootjes, vanille-ijs, fruitcoulis en vers seizoensfruit 

 

Dessertje van Nijtmans        7,00 

Gebakje van Nijtmans naar keuze met ijs 

 

IJs            6,00 

Drie bolletjes: vanille, sorbet-framboos en hazelnoot-mokka 

 

Kinderijsje           1,50 

Bolletje ijs naar keuze: vanille, sorbet-framboos en +hazelnoot-

mokka 


