
MENUKAARTWarme Broodjes

Soepen

Hamburgers

Borrel

Lunch Salades

Koude Broodjes
Brie uit de oven *       11 11
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met Parmaham, appelstroop en rucola
Kroket               

9
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3.8
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+3.5

8
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4
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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

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 *           14.5
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 
Oude Beemsterkaas, tru�elmayonaise,
rode ui, gefrituurde tuinbonen, augurk

Salade Geitenkaas *         
gebrokkelde geitenkaas met een stroop
van Balsamicoazijn, radijsjes, 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
kip�let, bacon, tomaat, eiersalade,
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

mosterdmayonaise, gekookt ei

Oude Beemster *
oude kaas met zoetzure komkommer,

Broodje vegan **         
kikkererwtenhummus met rode biet,
cherry tomaat, gegrilde paprika,
gefrituurde tuinbonen

Brunch *                
croissant, omelet, ham, kaas, bacon,
kop ko�e of thee, een glas jus d’orange,

boter, jam, desembrood

Kids

Groepen

Kindermenu *         
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.

Japanse miso soep * 8.5

6

1.5

2

8

miso (gefermenteerde sojabonen), gember, 
ramen noedels, gebraden kip, gekookt ei,
paksoi, sugarsnaps en bosui
Rode linzensoep **
kruidige soep van linzen aangemaakt
met Marokkaanse Ras-El-Hanoud specerijen,
munt en tomaat

Black Angus Burger      17.5

  8

  8

3.8

4.9

3

3.5

17.5

17.5

Burger van rundvlees, daarbij Oude Beemster, 
tru�elmayonaise, bacon, uienringen
tomaat en augurk op een desembol

Brownie met noten 
+ vanile ijs, seizoensfruit en coulis

 

        
   

       

Gebak & Zoet
Opa’s appelkaneeltaart 
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)

w w w . g r a n d c a f e h e m e l s . n l

         
(glutenvrij maar kan sporen bevatten)

         
Citroen Meringue 
schuimgebak met citroencrème en
amandelspijs         

Chocolademoussegebak 
chocolademousse van pure chocolade

   

Visburger             
Burger van kabeljauw met daarbij
huisgemaakte remoulade, uienringen, sla, 
en komkommer op een desembol

Vegan burger **        
Veganistische burger met tomaat, sla,
ui, een vegan rucolasaus en
uienringen geserveerd op een desembol

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

Bitterballen         
Meesterbitterballen met mosterd
            6 stuks           5.7

            6 stuks        6.5

            12 stuks            10.4

            12 stuks               8

            12 stuks               5

M
met chilisaus      
            6 stuks     5
Kipnuggets

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

            12 stuks               5

Uienringen **
vegan uienringen met chilisaus

Bittergarnituur *
combinatie van bovenstaande hapjes
            24 stuks           14.5

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

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

Broodplankje *
Hooglands desembrood met kruidenboter

tru�elmayonaise

en tru�eldip

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.

Wrap&Soep 14.5

tru�el, augurk en gefrituurde tuinbonen,
wrap met rundercarpaccio, oude Beemster,
daarbij een kom soep (voor keus zie onder)  


