
 

 
 

               

Klassiekers 
 

Grootmoeders Bal 6,00  Toast Kannibaal 6,50 
 2 sneetjes brood met huisgemaakte bal 2 toast met filet americain, ei, ui,  

         uit de jus naar oma’s recept      kappertjes & mayonaise 
 

Twaalfuurtje 7,00  Sneetje Brederode 7,00   
 3 boterhammen met kaas, ham kroket 2 sneetjes brood met gekruide kip 

         met glas melk, kop koffie óf glas thee        champignons, paprika & ui 
 
                                         

 

Club “Tonijn” 7,00   Club Sandwich  8,00  
3 boterhammen met sla, ei       3 toast met sla, kipfilet, bacon, 

   & huisgemaakte tonijnsalade                         tomaat, augurk & mayonaise 
 

 

     Club “Zalm” 8,00 Club de France  8,00 
      3boterhammen met roomkaas, 3 toast met brie, gorgonzola, 

        gerookte zalm,komkommer en ei  tomaat & bacon            
 

 
 

 

 

Crostini uit de Oven 
Hawaï            met ananas & kaas 6,00        
 

Americain   met ui, tomaat & kaas         6,50 
 

Amsterdam  met pesto,ossenworst& oude kaas            7,00 
       

Tosti’s    zelf samen te stellen met: 
 

Ham   –   Kaas   –   Salami   –   Tomaat 
 

1 beleg  -  3,50  //  2 beleg  -  4,00  //  3 beleg  -  4,50 

                   
  

 

Zie de schoolborden voor de Hemelse Specials 

Vraag de medewerkers naar onze wijnkaart 
 
                            

 

 

            

 

 

Baguettes, Ciabatta’s & Panini’s uit de Oven 
 

 

 Vega    tapenade, gegrilde groenten & mozarella 6,00                 
    

Caprese  tomaat, pesto & mozarella  6,00                 
    

 France brie, honing, thijm & pijnboompitten 6,50                 
    

 Chevre  geitenkaas, honing & pesto  6,50                 
 

Provencaal  gegrilde ham, ui, paprika, champignons & kaas  7,00   7,00 
 

 Milan  parmaham, brie,honing & pijnboompitten  6,50 
    

               Baguettes, Ciabatta’s & Panini’s 
 

 

 Roma  pesto,oude kaas,parmaham & pijnboompitten 6,50 
      

 Hete Kip   hete kip en uien 6,50 
  

Macao  pittig gemarineerde kip met ui, paprika & satésaus 7,00 
 

Hemeltje   sla, bacon, ei & mayonaise  7,00  
 

 Carpaccio  rundercarpaccio, pijnboompitten & parzemaankaas 7,50 
  

 Ossenhaaspuntjes    gebakken Oriëntaalse Ossenhaaspuntjes 8,00 
 

    Champs de Chef  spekjes, ui & champignons 6,50        
   
    

 Saté van de Haas óf Kipsaté  14,50  
 

  “Kleintje Saté”    2 stokjes, Haassaté of Kipsaté 12,50   

 Ossenhaas   met saus naar keuze     19,50 

Champignon/Room  – Peper -  Bleu d’Auvergne. 
 

 Kogelbiefstuk   met saus naar keuze  16,50 
Champignon/Room  – Peper -  Bleu d’Auvergne. 

   

 Pasta & Basta  wisselend Pastagerecht 13,50    

 Gebakken Sliptong 3 stuks                  17,50   

    www.hemeltje.nl 

          meld je aan voor Nieuwsbrief !!  
 

         Café ‘t Hemeltje:  
        Hét adres voor Party & Catering 

 
 


