
Hemelse
lunch Lunch choice

Een kroket met wit brood en bruin molenbrood  
met naar keuze eiersalade, tonijnsalade, bietenhummus 
of filet americain € 6,95

Filet americain speciaal
Bruin molenbrood met filet americain, gekookt ei,  
rode ui, en truffelmayonaise € 6,95

Kip teriyaki
Bruin molenbrood met malse kipfiletblokjes  
gebakken in wokgroenten, taugé en teriyakisaus €  9,25

Kipsaté 
Bruin molenbrood met malse kipfiletblokjes,  
satésaus en kroepoek € 8,95

Lunchtrio
Kopje dagsoep, een kroket met wit brood  
en bruin molenbrood met naar keuze eiersalade,  
tonijnsalade, bietenhummus of filet americain  € 9,50

Geitenkaas
Bruin molenbrood met lauwwarme geitenkaas,  
honing, walnoten en bietenhummus € 8,50

Vistrio
Drie bruine molenbroodjes belegd met tonijnsalade,  
gerookte zalm en forelfilet € 13,50

Oma Bobs rundvleeskroketten
Twee kroketten met wit of bruin brood en mosterd € 6,95

Classic Hemels
Drie bruine molenbroodjes belegd met filet americain,  
tonijn- en eiersalade € 6,95

Gebakken champignons
Bruin molenbrood met champignons, rode ui, kruidenboter,  
bacon en geraspte oude kaas (ook vega te bestellen) € 7,50

Vega special
Drie bruine molenbroodjes belegd met bietenhummus,  
avocadomousse en een bospaddenstoelenkroketje  
met truffelmayonaise € 7,95

Bietenhummus
Bruin molenbrood, bietenhummus, geraspte kaas,  
walnoten en salade € 7,50

Lunchduo
Kopje dagsoep en een kroket met witbrood € 6,95

Wist u dat ...
... Wij ook Hemelse lunchcatering  hebben? Onze overheerlijke producten bij uw bedrijf bezorgd!  

Kijk op www.hemelslunchcatering.nl

... Hemels drie vestigingen heeft? Sassenheim:  Voorhavenkwartier 51Lisse:  Heereweg 232
Oegstgeest:  Terweeweg 5-c

Hemelse classics

Pesto-kip
Gebakken kipfiletblokjes met tomaat,  

pesto-roomsaus, nootjes en rucola 
€ 9,50

Boeren beenham

Gebakken boerenham met rode ui, champignons  

en een Hemels sausje 

€ 7,75

Healty
Jonge kaas, kiprollade, avocado mouse, tomaat,  

komkommer, nootjes, een gekookt eitje en  

mosterd-dille dressing 

€ 7,50

Carpaccio
Rundercarpaccio, geraspte kaas, nootjes, rucula  

en truffelmayonaise 

€ 9,95

Aziatische buikspek

Buikspek gebakken in chili-ketjapsaus  

met rucola, rode ui en taugé  

€ 9,75

Pompoen- 
    maisbroodje 

Vegetarische gerechten
Keuken geopend tot 16.00 uurGlutenvrij brood (0,50 ct)



Tosti ham en kaas € 3,50

Kroket met 1 witte boterham € 3,75

Mais pompoenbroodje met  
ham en kaas (warm) € 3,95

Boterham met aardbeienjam  
of melk hagelslag € 3,75

Geitenkaas
Verse bladspinazie, geitenkaas, nootjes  

en honing (warm gerecht) 

€ 8,50

Carpaccio
Rundercarpaccio, rucola, nootjes,  

geraspte kaas en truffelmayonaise 
€ 9,95

Mexican chicken

Pulled chicken, chilisaus, geraspte kaas,  

rucola, nacho’s en avocadomousse (warm gerecht) € 9,25

Spinazie
Verse bladspinazie, roerei, tomaat, geraspte kaas,  

avocadomousse  (warm gerecht) 

€ 7,50

Kipfilet & bacon
Lauwwarme kipfilet, bacon, nootjes en  
een mosterd-dille dressing € 11,50

Geitenkaas
Lauwwarme geitenkaas, bietenhummus,  
walnoten en honing € 11,50

Carpaccio
Rundercarpaccio, geraspte kaas, truffelmayonaise  
en nootjes € 11,95

Teriyaki 
Lauwwarme kipfilet gebakken in wokgroenten,  
taugé en teriyakisaus € 11,50

Aziatische buikspek
Warme buikspek gebakken in rode ui, taugé  
en chili-ketjapsaus € 11,50

Zalm & Forel
Gerookte zalm, forelfilet, rode ui en  
wasabi mayonaise € 13,50

Klassieke uitsmijter
Drie eieren, twee witte of bruine boterhammen  
met meegebakken ham en gesmolten kaas € 7,25

Hemels 3.0
Drie eieren met gebakken bacon, drie witte of bruine  
boterhammen belegd met boerenham en kiprollade € 7,50

Vega roerei spinazie
Drie roereieren met verse bladspinazie, tomaat  
en geraspte kaas op bruin molenbrood € 7,25

Maaltijd salades

Voor de kids

Uit de soeppan
Verse huisgemaakte soepVraag de bediening naar de soep van dit  moment. De soep wordt geserveerd  met brood en boter €4,95

Hemelse wraps

Eieren


