
MENUKAARTWarme Broodjes

Soepen

Hamburgers

Borrel

Lunch Salades

Koude Broodjes
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twee Bourgondische draadjesvlees-
kroketten - mosterd - augurk - boter

Wij serveren wit en bruin-volkoren desembrood van 
bakkerij Van De Kletersteeg in Hoogland. 

Beide broden zijn 100% natuurzuiver (dus geen 
E-nummers) en vrij van broodverbeteraars. 

Het brood rijst 20 uur met huisgemaakt desem. In 
de oven van Hemels bakken we het brood af voor

een heerlijk knapperig korstje. 
        

Eet smakelijk!

 

11.5

11.5

4

10.5

14.5

                Portie brood met smeersels *              3.8
Portie friet met mayonaise *
Portie cajunfriet met tru�elmayonaise *   4.9

Uitsmijter *        
drie gebakken spiegel-eieren op brood
+ ham                          +1
+ spek                          +1
+ kaas                          +1

12-Uurtje *           14.2
kopje soep (voor keus zie onder) - 
spiegel-ei - draadjesvleeskroket -
ham en kaas - brood - glas melk of kop 
ko�e of thee naar keuze 

Broodje Rundercarpaccio 
dungesneden rundvlees met 

rode ui - gefrituurde tuinbonen - augurk

Salade Geitenkaas *         
gebrokkelde geitenkaas met een stroop
van Balsamicoazijn - rode biet - zoetzure
appel - cherry tomaat - pompoenpitten

Salade Rundercarpaccio       
salade met dungesneden rundvlees met 
Oude Beemsterkaas - tru�elmayonaise - 
rode ui - gefrituurde tuinbonen - augurk 

Club Hemels              
drie snedes desembrood belegd met

mosterdmayonaise - augurk - kaas - 
komkommer - geserveerd met friet en
mayonaise
Makreel Americain        
komkommer - Vlaamse mayonaise - 
Amsterdamse uitjes
Gezond *               
belegen kaas - boeren achterham - 
eiersalade - tomaat - komkommer -
augurk
Ham                  
boeren achterham met zoetzure 
komkommer - sla
Kaas *                
jonge of oude kaas met zoetzure  
komkommer - sla
Broodje vegan **         
kikkererwtenhummus met rode biet -
cherry tomaat - gegrilde paprika -
gefrituurde tuinbonen

Brunch *                
croissant - omelet - ham - kaas - bacon -
boter - jam - desembrood

Kids
GroepenKindermenu *         

Frietjes met daarbij naar keuze kroket,
kipnuggets, kaassou�eetjes of mini-
loempiaatjes - met komkommer en 
cherry tomaatjes.

Hemelse Cheesecake  *  
van witte chocolade met een citruscoulis
en seizoensfruit

Kinderijsje *           
Een bolletje vanille ijs met koekkruim

Boterham *           
Een snee desembrood met naar keuze
kaas, ham, hagelslag, vruchtenhagel,
jam of pindakaas. Daarbij roomboter.

Zoete aardappelsoep **         8

5

1.5

2

8

kruidige soep bereid met kokos
geserveerd met bosui en gepofte 
kikkererwten
Knolselderijsoep           
romige soep van geroosterde knolselderij,
gebakken paddenstoelen en groene
kruidenolie

Black Angus Burger      15.5

  7.5

  7.5

3.8

4.9

3

3.5

15.5

15.5

Burger van rundvlees, daarbij Cheddar, 
rucolamayonaise en een salsa van 
tomaat en ui. 

Brownie met noten *
+ vanile ijs, seizoensfruit en coulis

Croissant 
Mu�n *

 *                     
+jam
+kaas 

        
   

       

Gebak & Zoet
Opa’s Appeltaart *    
met slagroom

Slagroomgebak met marsepein*
met macaron en botercrème

Hemels is de perfecte plek voor 
een gezellige bijeenkomst van familie, collega’s, 

vrienden en kennissen. 
Grote groepen zijn van harte welkom voor bijv. 

een diner, borrel, receptie of lunch.
Ook beschikken wij over alle faciliteiten 

voor een vergadering
Wij hebben veel ervaring  met het 

organiseren van speciale gelegenheden en 
denken graag met je mee!

Kijk op onze website of neem een �yer mee
(te vinden bij de bar of op het tafeltje in de kelder)

         
(glutenvrij maar kan sporen bevatten)

         
Citroen Meringue *
schuimgebak met citroencrème en
amandelspijs         

Chocolademoussegebak
chocolademousse van pure chocolade

   
Visburger             
Burger van kabeljauw met chili, daarbij
Cheddar, rucolamayonaise en een salsa
van tomaat en ui.

Vegan burger **        
Veganistische burger met een salsa van 
tomaat en ui, daarbij een vegan 
rucola-mayonaise. 

* kan/is vegetarisch     ** is veganistisch
  Heb je een allergie? Meld het ons!

Bitterballen         
draadjesvlees-bitterballen met mosterd
            6 stuks        5.5

            6 stuks        5.5

            12 stuks               9.5

            12 stuks               7.9

            12 stuks               5

M
met chilisaus      
            6 stuks     5
Kipnuggets

Mini loempia’s **
vegetarische mini loempia’s met 
chilisaus

Bittergarnituur
combinatie van bovenstaande hapjes
            24 stuks           13.9

Borrelwrap
wrap met rundercarpaccio, augurk, Oude
gefrituurde tuinbonen. In acht stukjes  

Nacho’s *
nacho’s uit de oven met kaas, chilisaus,
uitjes en dip             

Luxe Kaasplank *
overjarige geitenkaas, Reypenaer, 
Blue Stilton blauwschimmel, Reblouchon 
roodkorst, daarbij kletzenbrood, chutney,
appelstroop, en geroosterde nootjes

Broodplankje *
Hooglands desembrood met twee

tru�elmayonaise

smeersels    

Cajunfriet *
gekruide friet in de schil met 

Olijven **
portie gemarineerde olijven

Nootjes *
portie gemengde nootjes

Kroegplank voor twee *
borrelplank met verschillende soorten ham,
worst, kaas, brood met dip, nootjes 
en olijven

Bij onze soepen wordt een snee 
desembrood geserveerd

 
 Groepsdiners - Recepties - Bedrijfsuitjes 
        Vergaderen

Dagelijks geopend vanaf 10.00

Bij de burgers wordt een salade en 
friet in de schil met mayonaise geserveerd.
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DRANKENKAART

Thee

Sap - Fris - Melk

Bieren van de tap

Speciaalbier

Alcoholvrij

Droge witte wijn
“   2.5

3.7
Espresso               2.4
Dubbele espresso         3.4
Ristretto               2.4
Cappuccino             2.9
Cappuccino + extra shot     3.8

        
          

2.9
Espresso Macchiato 

       
2.5

Latte Macchiato
          

3.5
Cortado 

              
2.8

Flat White  3.8

Standaard gebruiken wij koemelk 
voor onze melkko�es. Je kunt ook  

kiezen voor havermelk
Havermelk             +0.5

Chai Tea Latte   3.5
Warme Chocolademelk      3.2
            + Slagroom   0.7
            + Rum     1.8
            + Espresso shot 0.9

6.5

single malt of gedistilleerd (zie binnenkant 
bierkaart)

Alfa Edel Pils                  
Limburgs pils van de familiebrouwerij Alfa

Gezellig borrelen in Hemels met een 
gezelschap? Wij bieden verschillende 
borrelarrangementen. Bijvoorbeeld:

Gedurende 2,5 uur: onbeperkt tapbieren, 
alle wijnen, fris, thee/ko�e, nootjes 

en op twee momenten warm bittergarnituur

Kijk op onze website voor meer informatie
www.grandcafehemels.nl 

uit Thull. Gebrouwen uit bronwater.
“ ‘t beer van Limburg ... dat preuf ste! ”

                 25cl  2.9
                 50cl  5.3

Per seizoen tappen wij een ander lekker 
Vraag wat het huidige seizoensbier is.

Wisseltap
We varieëren graag met soorten bier voor de
afwisseling. Vraag ons wat op dit moment
verkrijgbaar is.
Bier Proeverij
Een plankje met drie proefglaasjes met  
bieren van de tap. Voor wie niet kan kiezen!

                    5

                    2
                    4.5

Zoete witte wijn

Alcoholvrije Cocktails

Borrelen

Gingerbeer             5

5

5

met verse gember en grapefruit       Vlierbloesem            
met verse munt en limoen                     Rabarber               
met granaatappelsiroop en citrus          

 Groene thee naturel        2.9
 Citroen 
 Kaneel, amandel, citrus, appel
 Cactus en vijg
 Chai

Sauvignon-Blanc - Zuid-Afrika
 fruitig             4.7 / 24.5

Pinot Grigio - Italië
 fris               4.7 / 24.5

Chardonnay - Frankrijk
 vol               4.7 / 24.5

Jus d’orange         4.5

Frisdranken           vanaf 2.5 
Pepsi - Regular, Max     
7-up, Sisi, Rivella Light
Lipton Ice Tea - Sparkling of Green 
Royal Club - Tonic, Bitter Lemon, 
         Ginger Ale, Tomatensap, 
            Appelsap, Cassis
Sourcy - Plat, Bruisend    klein  2.5

                 groot 5

   

Fristi, Chocomel              2.6
    1.5
    2.4

 
Glas ranja
Glas karnemelk of volle melk   
   

Rode wijn
Merlot - Moldavië
 soepel             4.7 / 24.5

Pinot Noir - Roemenië
 fruitig             4.7 / 24.5

Tempranillo - Spanje
 stevig              4.7 / 24.5 

Rosé
Merlot - Frankrijk
 fris droog            4.7 / 24.5

 �esje 20cl / �es 70cl       7.5 / 23.5

Riesling - Duitsland zoet fruitig           4.7 / 24.5

Prosecco en Port
Prosecco - Italië
Rode Port - Portugal                    4.2

High Wine
Prosecco vooraf 
Daarna per persoon drie glazen wijn om zelf 
uit te kiezen van alle bovenstaande wijnen
Twee gangen met verschillende luxe hapjes 

High Wine Deluxe
Prosecco vooraf
Daarna per persoon drie glazen wijn om zelf uit 
te kiezen van alle bovenstaande wijnen, 
dessertwijn als afsluiter en daarbij drie gangen 
met verschillende luxe hapjes

                    35

                    28.5

                    28.5

High Beer
Bierproeverij vooraf. Daarna per persoon drie
bieren naar keuze van de gehele bierkaart,
Twee gangen met verschillende luxe hapjes

  Alleen te bestellen voor de gehele tafel.
    Starttijd tussen 12.00 en 16.00. 

 Earl Grey
 English Breakfast
 Bosvruchten
 Lapsang Souchong - gerookte thee
 
 Rooibos naturel
 Cranberry
 Sinaasappel
 
 Sterrenmix met zoethout
 “Zorgeloos” - kamille, venkel, citrus
 Jasmijnbloesem (8 min. laten trekken)
 Verveine met citroen
  Verse muntthee          3.5
 Verse gemberthee       3.5

L (8,0%)
(8,0%)

(9,0%)
(8,0%)

Vedett Extra White (4,7%)
Vedett Extra IPA (5,5%)
Koninck APA (5,2%)
Koninck Tripel (8%)
Duvel (8,5%) 
Liefmans Fruitesse (3,8%)

Liefmans Fruitesse 0,0% 
Brand IPA 0,0% 3.9

3.9

5.4
5.9
5.7
5.8
4.2

5.2
4.2
5.9
5.3
4.2

4

 

Erdinger Weiβbier 

 

3.8
Warsteiner Alcoholvrij Pils          3.2
Bitburger Radler 0,0%       3.2

  Groepsdiners - Recepties - Bedrijfsuitjes 
        Vergaderen

Dagelijks geopend vanaf 10.00

Groepsborrel

Vanaf 15 personen, per persoon              19.5
Cajunfriet met tru�elmayonaise                
Charcuterie met luxe ham en kaas             

+
+


