
   
 

 

Op onze lunchkaart staan verantwoorden  

gerechten maar ook guilty pleasures.   

Hemels, waar genieten voorop staat!    

 

 

Lunchgerechten 

Rundercarpaccio 13 

Truffelcrème | rucola | Parmezaanse kaas   

Supplement eendenlever 4,5  

Hemelse lunch 15 

Een combinatie van dagelijks  

wisselende componenten     

Steak tartaar  13  

Zilver ui | gepocheerd ei | radijs | piccalilly  

Kalfskroketten 11 

Van oma Bob | Franse mosterd 

Garnalenkroketten 14        14  

Huisgemaakte garnalenkroketten | dragonsaus   
Club Meat 11         11 

Getoast brood | rosbief | bacon | ei | chipotlecrème 

Club Fish 11         11 

Huisgerookte zalm | ei | tonijnsalade | dille crème  

Club Healthy 11          11 

Gegrilde groenten | mozzarella | ei | guacamole | olijf  

Uitsmijter carpaccio 15        14 

Drie gebakken eieren | Parmezaan| pijnboompitjes 

Zoete aardappel  13         

Zoete aardappel | huisgerookte zalm | spinazie | gepocheerd ei   

Vega burger  12        

Pretzel | falafel | pikante hummus | rucola | yoghurt-mint  

Open sandwich beenham 13     

Warme beenham | paddenstoel | kastanje | sjalot crème  

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Van Oma Bob’s bitterballen  5,5   Charcuterie    13,5 

Borrelplank    13,5   Gamba’s in tempura   9,5 

Kipvingers    7,5   Kaasplateau    13,5 

Tapasplank; een samenstelling van bovenstaande                                                            23,5 

_____________________________________________________________________________________ 

Heeft u voedselallergieën en/of dieetwensen, vertel het ons. Gerechten met  zijn vegetarisch of vegetarisch mogelijk  

Salades  

Salade Geitenkaas   14,5  
Geroosterde bietjes | vijgen | pancetta | hazelnoot 
Salade Nicoise  15,5 
Verse tonijn | aardappel | haricots verts | gepocheerd 
ei | olijf 
Salade Surf en turf  17,5 sla of noedels  
Oosterse groenten | gamba | ossenhaas | soja- ponzu  

Salade Herfst  15,5 
Paddenstoelen | pompoen | feta | pruimen 
Salade Hemels  27,5 
Coquille | pata negra  | eendenlever | truffel 
 

Voel je in de wolken met onze 
 

Huisgemaakte Cheesecake 4,5 
 Of Appeltaart 3,75  

Slagroom 0,5 
 
 

Soep  

Knolselder  8,5   
Pastinaak | truffel    

Pomodori soep  7,5   
Pesto   
Bisque 11,5    
Strandkrabben 

 

Wist je dat?  

Onze Rundercarpaccio is 

genomineerd als de beste 

van Nederland! 

Wij serveren hem dan ook 

het liefst met 

eendenleverkrullen. 

 


