
 
 
 

 
 
 

 
	
	
	
	
	
	

Jos,	Anton	&	het	Team	van	Café	’t	Hemeltje		
heten	u	van	harte	welkom	in		

Dé	Huiskamer	van	Bloemendaal 
 

Hier	in	het	huis	van	Brederode	
Reeds	eeuwen	oud	en	grijs	

Is	spijs	en	vreugd	en	drank	te	vinden	
Voor	een	civielen	prijs	

 
 
 
 

Café	’t	Hemeltje	elke	dag	geopend	vanaf	09.00uur	
Keuken	geopend	van	09.00-22.30uur	

 
 
 
 
 

Het	is	niet	uitgesloten	dat	onze	gerechten	allergenen	bevatten	
 

 
 
 
 

www.hemeltje.nl 
              

               /hemeltjebloemendaal                  /hemeltje 

     Bloemendaalseweg 102, 2061 CN Bloemendaal   023 5255759 
 



 

 

 

 

Voorgerechten 

Brood met smeersels   3,75  met huisgemaakte kruidenboter & tapenade 
Tomatensoep    6,25   huisgemaakt, met stukjes kip 
Pasteitje Kalfsragout   6,75   heerlijk nostalgisch  
Uiensoep     6,75  gegratineerd & huisgemaakt  
Toast Gerookte Forel   9,75  ½ Toast   5,75 
Toast Champignons          10,25  ½ Toast   6,25 
Toast Gerookte Zalm          10,75  ½ Toast   6,75 

 

Klassiekers 
zoals	Klassiekers	horen	te	zijn	

 

Huisgemaakte Garnalenkroketjes,   9,75  4 stuks, met cocktailsaus & toast 
Gamba’s al Ajillo    11,75  gebakken met verse knoflook & chili in olijfolie 
Hollandse garnalencocktail  12,75  Hollandse garnalen & cocktailsaus 
Runder-Carpaccio    12,25  met pittenmix & oude kaas 
 Vispalet “Hemeltje”   15,75  gerookte zalm, gerookte forel, Hollandse garnalen,  
      huisgemaakte tonijnsalade & toast 

 
Salades 

Salade Kip        15,75   Kleine Salade     10,75 
Gebakken kipfilet, tomaat, ei, pittenmix & cocktaildressing  
Salade Tonijn    15,75   Kleine Salade    10,75 
Tonijn, ui, olijven, ansjovis, tomaat, kappertjes & cocktaildressing  
Salade Geitenkaas    16,75   Kleine Salade   11,75 
Geitenkaas uit de oven, olijven, zongedroogde tomaat, pittenmix & honing  
Salade Gerookte Zalm   16,75   Kleine Salade      11,75 
Gerookte zalm, ei, ui, olijven & pestodressing 
Salade Ossenhaaspuntjes   18,75      Kleine Salade    13,75 
Roergebakken Oosterse ossenhaaspuntjes, tomaat, augurk & krokante uitjes 
 
 

Alle Voorgerechten ook te bestellen als Hoofdgerecht 
Zie de schoolborden voor de Hemelse Specials! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdgerechten	worden,	tenzij	anders	vermeld,		
geserveerd	met	wisselende	salade-garnituur	&	frites	of	rijst.		

Gebakken	aardappelen	ipv	frites	of	rijst		 +1,75	
 

		Originals 
Saté van de haas           16,75  Wereldberoemd in Kennemerland & omstreken 
Kipsaté        16,75  Gevleugelde variant van onze topper 
Kleintje saté           14,75  2 stokjes haassaté of kipsaté 
Hamburger                 13,75  onze fameuze Huis-Burger  
Spare Ribs                 17,75  geserveerd met 2 sausjes 
Kalfslever        18,75  met ui, spek & in Calvados gesmoorde appel 
 

Bloemendaal aan Zee 
Gebakken sliptong                       19,75  3 stuks 
Fish & Chips       14,75  ‘the Original’  
Gebakken mosselen         15,75  met roerbakgroenten 

 

Schnitzels 
Traditioneel            16,75  Wiener Art 
Holsteiner        18,25  met 2 gebakken eieren 
Tiroler           18,75  met gebakken ui, champignons & spek 
Hemeltje           19,75  met Serranoham & brie uit de oven 

 

Hemelse pannetjes 
Kipblokjes                16,75  Bleu d’Auvergne saus, paprika & ui 
Ossenhaaspuntjes           20,75  met pepersaus, ui & champignons  
Varkenshaaspuntjes      17,75   met champignon-roomsaus, Provençaalse kruiden,  
        champignons, paprika & ui 
 
 

 
 



 

Mhbmnmn 
 
 
 
 

	
Hoofdgerechten	worden,	tenzij	anders	vermeld,		

geserveerd	met	wisselende	salade-garnituur	&	frites	of	rijst.	
Gebakken	aardappelen	ipv	frites	of	rijst			 +	1,75	

Van de Grill  
Met	saus	naar	keuze:		Champignon-Roomsaus		-		Pepersaus		-		Bleu	d’Auvergne	saus	

	

Ossenhaas        22,75  botermals & loeigoed 
Entrecôte           19,75  zacht met een randje vet 
Kogelbiefstuk       18,75  niet geschoten altijd mis 
Mixed Grill                 19,75  Saté, Biefstuk, Kipfilet & Spare Rib 

met cocktailsaus, knoflooksaus 
 

Hemelse Specials 
Hemelse Stoof                16,75  Runderstoof bereid met donker bier 
Beef ’n Reef 21,75  Entrecôte met gepelde gamba’s gebakken in chilisaus 
Black Angus BBQ Steak               20,75  Steak voor fijnproevers, met 2 bbq-sausjes 
Kaasfondue                   17,75  geserveerd met brood & groentedip 
 

Vegetarisch  
Pulled Mushroom Burger     15,75  bakkersbol met gegaarde oesterzwammen met  
        heerlijk rokerige smaak & salsa 
Gebakken brie                16,75  gepaneerde roombrie 
Kaasfondue                    17,75  geserveerd met brood & groentedip  
Salade Geitenkaas       16,75  geitenkaas uit de oven, zongedroogde tomaat,  
        Olijven, pittenmix & honing 
Flammkuchen Colmar     10,25  met courgette, ui & geraspte kaas 
Flammkuchen Bleu / Champs    11,75  met Bleu d’Auvergne, gebakken champignons,  

pijnboompitten & rucola 
 

Bijgerechten 
Gebakken uien             3,75   Gebakken spek             3,75 
Gebakken champignons      3,75   Roerbakgroenten              3,75 
Champignon-roomsaus       3,25   Pepersaus              3,25 
Bleu d’Auvergne saus    3,25   Extra couvert             3,25 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flammkuchen 
Flammkuchen	is	de	unieke	delicatesse	uit	de	Elzas	en	al	meer	dan	100	jaar	een	begrip.	

Een	heerlijk	luchtige	bodem	met	een	knapperige	bite.	Ideaal	als	lunchgerecht,		
voorgerecht,	tussendoortje	of	borrelgarnituur.	Ook	heerlijk	om	te	delen.	

 
Classic 9,75  met spek, ui & geraspte kaas 
Strassbourg  10,75  met gerookte zalm, rode ui & geraspte kaas 
Mulhouse                                10,75  met Serranoham, zontomaat & geraspte kaas 
Colmar ‘Vega’          10,25  met courgette, ui & geraspte kaas 
Pulled Pork                                   11,75  met pulled pork, rode ui & geraspte kaas 
Bleu/Champs                                 11,75  met Bleu d’Auvergne, champignons,  
    rucola & pittenmix 

 
 

Ambachtelijke Pannenkoeken 
Met	meel	van	Molen	De	Zandhaas,		Santpoort-Noord	

 
Pannenkoek Naturel 7,25   met poedersuiker & stroop 
Pannenkoek Kaas 8,75  met poedersuiker & stroop 
Pannenkoek Spek 8,75  met poedersuiker & stroop 
Hemelse Pannenkoek               9,75  met kaas & spek, met poedersuiker & stroop  

 
 

 
 

Café ’t Hemeltje vult de menukaart naar gelang  
het seizoen aan met seizoenspecialiteiten. 

Hierbij kunt u denken aan: 
Wildspecials 

Aspergespecials 
Mosselen 

Zomerspecials 
Winterkost 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

		3-Gangen keuze-menu    
“Brederode”											

26,75 
Alle gerechten zijn ook apart te bestellen. Wijzigingen in het menu zijn niet mogelijk. 

 

Voorgerecht,	keuze	uit:	
*	Pasteitje	Kalfsragout	
*	Tomatensoep	
*	½	Toast	Gerookte	Zalm	
*	½	Toast	Gebakken	Champignons	

	
Hoofdgerecht,	keuze	uit:	

*	Entrecôte,	met	saus	naar	keuze	
*	Kalfslever	
*	3x	Gebakken	Sliptong	
*	Ossenhaas,	met	saus	naar	keuze	(+3,00)	

 
Nagerecht,	keuze	uit:	

*	Dame	Blanche	
*	Warm	Appelgebak,	met	vanille-ijs	&	slagroom	

	
	

	
Reeds	jarenlange	traditie:	

Maandag = Biefstukdag 
Dinsdag = Schnitzeldag 
Entrecootje Woensdag 

Donderdag = Sliptongdag 
 

Met Frisse Salade & Frites  15,75 
 



 



 

 

 

 

 
Wit 
Chenin Blanc, Drostdy-Hof, Zuid-Afrika       4,00 / 19,75 

Dé druif van Zuid-Afrika. Fris & fruitig, toegankelijke wijn met een zachte afdronk. 
Chardonnay, Drostdy-Hof, Zuid-Afrika       4,25 / 21,75 

Exotisch fruit & fris citrusfruit. Ronde, romige wijn met een zachte, pittige afdronk  
met een hint van houtvanille door de 6 maanden houtrijping. 

Sauvignon Blanc, Drostdy-Hof, Zuid-Afrika       4,50 / 23,75 
Crispy, frisse en fruitige wijn. Typische sauvignon aroma’s: fruitigheid van passievrucht 
en ananas aangevuld pittigheid van groene paprika en (citroen)gras. 

Winzerkrone, Klosterhof St. Michael, Duitsland      4,00 / 24,75 
Wit met een fris zoetje. Een mild droge, lichte, helderwitte wijn met fruitige aroma's. 

Grüner Veltliner, Weingut Allram, Oostenrijk      fles 24,75 
Zeer droog, sappig & verfrissend met veel citrus en wit fruit. Het pittige vleugje peper  
is kenmerkend voor de Grüner Veltliner.  

Pinot Grigio, Pasqua, Italië         fles  24,75 
Droge, licht fruitige, makkelijke wijn met frisse fruitaroma’s van appel en peer. 

Riesling, Hugel et Fils, Frankrijk        fles 26,75 
Droge, elegante witte wijn met een fris en levendig bouquet van fruit als groene  
appel en perzik met een mineralig karakter.  

Chablis St. Martin, Michel Laroche, Frankrijk      fles 27,75 
Bijzonder fris en mineralig, met een heerlijke krachtige, droge smaak.  
 

Bubbels 
Follador Prosecco Frizzante               Piccolo 20cl  8,50 / fles 26,75 

Een milddroge, zacht mousserende wijn met ingetogen aroma's van appel,  
peer en citroen. Een lichte, verfrissende dorstlesser en feestwijn. 
 

 

Champagne 
Brut Réserve Taittinger          fles 67,75 

Een zuivere, verfrissende, verfijnde champagne met een expressieve smaak waarin nootachtige 
aroma’s en aroma’s fruit en tonen van perzik goed tot ontwikkeling komen. Een harmonieuze 
champagne met een delicate, milde mousse. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
Rood 
Valpolicella, Pasqua, Italië         4,00 / 19,75 

Mooie wijn uit de wijngaarden in het Noorden van Verona, in het hart van het uitgebreide  
Valpolicella gebied. De wijn is zacht, vol en fruitig met kruidige, nootachtige tonen in de smaak. 
Druiven: Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella.  

Merlot, Drostdy-Hof, Zuid-Afrika        4,25 / 21,75 
Helderrood met mooie Merlot aroma’s van bessen en kersen en de Kaapse tonen van  
kruiden en gestoofde pruimen. Soepele afdronk. 

Cabernet Sauvignon, Drostdy Hof, Zuid-Afrika      4,50 / 23,75 
Een diepe, donkerrode kleur, aroma's van cassis en paarse pruimen en tonen van tabak en  
(groene) kruiden. Krachtig met een stevige, soepele afdronk 

Malbec, Luigi Bosca, Argentinië         fles 24,75 
Intense rode kleur met aroma’s van kruiden en kersen. Rijpe smaak en lichte houttonen door  
drie maanden rijping op Amerikaans eiken. 

Brouilly, Henry Fessy, Frankrijk        fles 24,75 
Deze wijn uit de Beaujolais is mooi rood van kleur en heeft een stevige structuur met in geur  
en smaak impressies van pruimen en perziken. Niet voor niets wordt deze wijn de ‘chouchou’ 
(lieveling) van de Parijse brasseries genoemd. 

Syrah, Lomond, Zuid-Afrika         fles  25,75 
Donker van tint en donker van aroma. Geurige, krachtige wijn met aroma's van braam, 
 framboos en bloesem aangevuld met het pittige van peper en specerijen. Zacht en fris. 

Château La Tulipe de la Garde, La Tulipe (Ilja Gort), Frankrijk    fles 26,75 
Weelderige fluwelen Bordeaux wijn met een aansprekend aroma van rijp rood fruit als  
kersen en zwarte bessen, vanille en een vleugje specerijen. Goed geïntegreerde zuren en  
een brede ronde afdronk. 

 

Rosé 
Cabernet Sauvignon, Drostdy-Hof, Zuid-Afrika                4,00 / 19,75 

Fonkelende rosé met de fruitige geur en smaak van aardbeien, rode bessen en granaatappel. 
Fris, verkwikkend en milddroog. 

Rosato, Pasqua, Puglia, Italië                  4,25 / 21,75 
Milde, droge rosé van de druiven Primitivo/Sangiovese met zachte aroma’s van rijp rood fruit als 
aardbei, fijne zuren & vleugje kruiden.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Bieren van ‘t vat 
Heineken Pils  Blond tarwebier van 5,0%      vanaf 1,90 
Heineken Extra Cold Heineken pils, served at zero!     vanaf 2,60 
Heineken 0.0  100% heerlijk, 0% alcohol, hier van ’t vat!   vanaf 2,50 
Amstel Pils   Blond pilsener van 5,0%      vanaf 1,90 
Brand Pilsener  Pilsener met briljante helderheid van 5,0%   vanaf 2,65 
 
Hemel’s Wit  Prachtig witbier, fijne smaak, zeer dorstlessend 5,0%  4,25 

De Koninck  Antwerps Trots – amberbier van 5,2%     4,50 
Kwaremont  Pittige blonde van 6,6%       4,50 
Brugse Zot Dubbel Volmondig zwaar bier van 7,5%      4,50 
Gouden Carolus Tripel Krachtige tripel van 9%      4,50 

 
Altijd 3 wisselende / seizoensbieren van ’t vat! 

Vraag gerust! 
 

Bieren op fles 
Lagunitas IPA  Heerlijk hoppig met zachte afdronk (6,2%)    4,50 
Duvel   Klassieker: blond & krachtig (8,5%)     4,75 
Amstel Radler  Verfrissend citroenbier van 2%      3,50 
Amstel Radler 0% Verfrissend citroenbier met 0% alcohol    3,25 
Brand Weizen 0% Alcoholvrij speciaalbier         3,25 
Liefmans Fruitesse Bier met een fruitige, zoete smaak van 3,8%     3,75 

 
 

Gouden Carolus Cuvée  van de Keizer Imperial Dark    fles 0,75l 12,50 
Rijk & donkere quadrupel met een verrassend zacht en fruitig karakter. Een verwarmende volheid 
gecombineerd met een verfrissende afdronk, aangevuld met toetsen van geroosterde mout, karamel & 
pruimen. 11%. 
 
Gouden Carolus Cuvée  van de Keizer Imperial Blond    fles 0,75l 12,50 
Een zwaar, goudblond bier met een volle fruitige smaak. Door de toevoeging van 3 kruiden tijdens het 
brouwen heeft dit verfrissende bier een fijne body. 10%.  
 

 
 


