
LUNCHKAART
WELKOM BIJ HEMELS!

#hemelsbreda #hemelselunch #rundercarpacciometeendenleverkrullen

WWW.HEMELSBREDA.NL 
    Op de hoogte blijven? Volg ons! 

HEB 
JE ONZE 

HEMELS APP AL? 

Online sparen voor een cadeaubon!
Menukaart online!

Blijf op de hoogte van evenementen!
Chefs recepten voor thuis!

En nog veel meer..

DOWNLOAD 
HEM NU!



SOEPEN
Al onze soepen worden geserveerd met brood. We bieden u de keuze tussen 

licht, meergranen of speltbrood (supplement €1,-)
         
POMODORI SOEP       7,50
Pesto 

TOM KHA KAI SOEP       8,50
Cocos | kippen soep

KREEFTENBISQUE       11,50
Gamba’s | venkel

SALADES
Salades worden geserveerd met brood en licht gezouten roomboter

  
       
SALADE GEITENKAAS       14,50
Mango | cashew | rode ui | tomaat 

SALADE NICOISE       15,50
Verse tonijn | aardappel | haricots verts | ei | rode ui | olijven | tomaat 

COUSCOUS SALADE        16,50
Grote garnalen | paprika | walnoten | rozijnen | mint | koriander

SURF EN TURF        17,50
Ossenhaas | gamba’s | soja-knoflook | oosterse groenten | noedels

HEMELSE SALADE        27,50
Coquilles | pata negra | eendenlever | truffel  



LUNCHGERECHTEN
Gerechten met een * worden geserveerd met brood. Wij bieden u de keuze tussen 

licht, meergranen of speltbrood (supplement €1,-)
         
RUNDER CARPACCIO*       13,50
Truffelcreme | rucola | Parmezaanse kaas
+ SUPPLEMENT EENDENLEVERKRULLEN    4,50

 
HEMELSE LUNCH       13,50
Combinatie van dagelijks wisselende componenten

  
STEAKTARTAAR*       12,50
Gerookte olijfolie | kwartel eitje

 
KALFSKROKETTEN*       9,75
Van oma bob | Franse mosterd

 
KAASKROKETTEN*       11,50
Huisgemaakt van oude kaas | mosterdmayonaise

 
CLUB MEAT        11,50
Getoast brood | kalfsrosbief | gebakken ei | spek | chipotlecrème

 
CLUB FISH        11,50
Getoast brood | huisgerookte zalm | gebakken ei | tonijnsalade | dillecrème 

 
CLUB HEALTHY       11,50
Getoast brood | gegrilde groenten | mozzarella | ei | guacamole | olijf 

 
UITSMIJTER CARPACCIO*      14,50
Rundercarpaccio met drie gebakken eieren | Parmezaan | pijnboompitjes 

 
PRETZEL BROODJE        12,50
Rib-eye | avocado | sla | citroenmayonaise

 
HEALTHY OMELET       12,50
Rucola | cherrytomaat | komkommerspaghetti | yoghurt – munt   

  
OPEN POMODORI FOCACCIA      9,50
Gepocheerde zalm | sjalot | kappertjes | zure room | dille




