MENUKAART
eterij/feesterij de reddende engel
U kunt bij ons terecht voor een drankje en een hapje.
Feesten t/m. 120 personen.
A la carte eten t/m. 16 personen.
Menu's t/m. 40 personen.
Vergaderingen t/m. 25 personen.
Ook verzorgen wij uw koffietafels, b.b.q,s, buffetten, babyborrels.
Tapas op zondag of op reservering.
High bubbels € 15,50 p.p., alleen op reservering.
Kado bonnen vanaf € 10,00.
Openingstijden:

zondag t/m. donderdag van 11.00 uur tot 01.00 uur.
vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot 02.00 uur.
dinsdag rustdag

Keuken open:

maandag en woensdag t/m. zaterdag:
van 11.30 tot 14.00 uur en van 17.30 tot 21.00 uur.
zondag van 11.30 tot 21.00 uur.

Wij beschikken over een gezellige rookruimte met t.v.
Bent u niet tevreden vertel het ons.
Voor alle verdere informatie vraag het aan onze medewerkers.
Bezoek ook eens onze website.
www.cafedezevendehemel.nl
Wij wensen u nog een prettige dag, wel thuis en tot ziens.

warme dranken
Thee diverse smaken van pickwick

2,10

koffie

2,20

espresso

2,20

cappuccino

2,50

koffie verkeerd

2,50

latte macchiato

2,50

chocomel met slagroom

2,70

latte macchiato met siroop naar keuze

3,00

hete casanova/warme chocomel/amaretto/slagroom

5,50

speciale koffie met slagroom
hemelse koffie, likeurtje/slagroom,bonbon

4,00

liefdes koffie, cointreau/tia maria

6,00

satans koffie, rum/cognac

6,50

ramazotti koffie, amaretto

5,50

french koffie, grand marnier

6,00

irish koffie, jameson whiskey

5,50

flamingo koffie, tia maria

5,50

lekkere koffie, tia maria/ bailey,s

5,50

haasje repje koffie, frangelico

5,50

koffie 43,cuarenta y tres

5,50

luikse wafel met slagroom

3,00

frisdranken in kleine fles

spa blauw
spa rood
cola
cola light
fanta cassis
fanta orange
seven-up
schweppes bitter lemon
schweppes tonic
lipton ice tea
redd bull
chocomel
looza appelsap
looza tomatensap
looza jus d'orange

bieren uit het krat

jupiler 25 cl. 5,2%
jupiler blue 3,3%
jupiler groen 0,5%
lindeboom oud bruin 2,5%
hoegaarden wit 4,9%
hoegaarden rose bier 3%
liefmans fruitesse 4,2%
duvel 8,5%
leffe trippel 8,5%
leffe dubbel 6,5%
leffe blond 6,6%
leffe ruby 5 %
verboden vrucht 8,5%
la chouffe 8%
radler 2,7%
beckx 0%

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
3,80
2,20
2,20
2,20
2,20

2,30
2,30
2.30
2,30
3,00
3,00
3,00
4,00
3,70
3,50
4,00
3,70
3,50
4,25
3,00
3,00

bieren uit het vat

dommelsch 22 cl.
dommelsch 25 cl.
hertog jan 25 cl
vraag naar het bier van de wisseltap

wijn en bubbels

2,20
2,30
2,60

prosecco fles
champagne veuve pelletier en fills fles
wijn/wit/ chenin blanc/zuid afrika/diepe gronde
glas
fles
wijn/wit/chardonnay/argentinië/vivalavida
glas
fles
wijn/wit/zoet/winzerglück/duitsland
glas
fles
rosé/droog/tempranillo/spanje/hoja sana
glas
fles
rosé/licht zoet/frankrijk/d'anjou
glas
fles
wijn/rood/cabernet savignon/zuid afrika/diepe gronde
glas
fles
wijn/rood/shiraz malbec/argentinië/vivalavida
glas
fles

15,50
50,00

high bubbels/ 2 pers./fles prosecco/10 tapa's/reserveren

17,50

3,00
14,50
3,00
14,50
3,00
14,50
3,00
14,50
3,00
14,50
3,00
14,50
3,00
14,50

p.s.v.

port/rood/tawny/offley
port/wit/offley
port/rosé/offley
martini/wit/zoet
martini/rood

3,80
3,80
4,00
3,75
3,75

olifant/jonje jenever
coebergh/bessenjenever
de kuyper/oranje bitter
beerentzen/apfelcorn
sonnema/berenburg
jägermeister
schrobbelér
campari

2,30
3,00
2,50
3,50
3,00
2,80
2,40
5,00

dujardin/vieux
bacardi/rum
bacardi/rum/lemon
gordon's/gin
smirnoff/vodka
puschkin/vodka/zwart/rood
tequila
gold strike

3,00
3,50
3,50
3,50
3,50
3,00
3,50
4,00

remy martin/v.s.o.p.
armagnac/v.s.o.p.
calvados

5,50
5,50
5,50

johnny walker/red label
jack daniëls
jameson irish

4,50
4,50
4,50

bitters en jenevers

gedistilleerd

cognac

whiskey

anijsdranken

isolabella/sambuca
pernod/ricard

4,00
4,00

advokaat/slagroom
amaretto di saronno
bailey's/irish cream
boswandeling
cointreau
drambui\malt whiskie likeur
dom benedictine
frangelico/hazelnootlikeur
grand marnier
hemel op aarde
kaneellikeur
mandarinetto
malibu
pina colada
passoa
safari
pisang ambon
cuarenta y tres
southern comfort
tia maria

3,50
4,00
4,50
3,50
4,50
4,00
4,00
3,50
5,00
3,50
3,50
4,00
3,50
3,00
3,50
3,50
3,50
3,50
4,00
4,00

likeuren

lekker bij de borrel

hollandse kaas/leverworst/salami worst
olijven
kaasplank/5 soorten/roggebrood
bittergarnituur/warm/3 soorten/6 stuks
bittergarnituur/warm/koud/
bittergarnituur/warm/brood/smeersels/worst/kaas
kroketjes/8 stuks/garnaal/kaas/groente/chorizo
brood/aioli/tapanade/kruidenboter

5,00
2,50
9,50
3,50
8,50
14,50
8,00
4,50

lunch tot 14.00 uur/ v = of kan vegatarisch

soeppie

tomatensoep/met of zonder ballen/soepstengel
uiensoep/gruyere/gegratineert/v
indonesische gado gado soep/ei/peultjes/kroepoek/gebakken uitjes/v

de club/ 3 laagjes toast of donker bruin brood/
sla/olijf/komkommer/tomaat/dressing
neusje van de zalm /gerookte zalm/ei/kappertjes/ui/roomkaas
healthy /omelet/champignons/paprika/brie/v
kippig /gerookte kip/bacon/cocktailsaus
ciabatta of dikke donker bruine boterhammen
kaas /jong belegen/mostert/v
kroket/rundvlees/2 stuks/mostert
duvels balletje/ gehaktbal/pittige tomatensaus/ui/paprika
gezond /ham/kaas/komkommer/tomaat/ei/augurk
tonijnsalade /komkommer/ei/ui/kappertjes/olijf/fetta
gouwe ouwe /ossehaas carpacio/parmezaanse kaas/

olijf/balsamicodressing/pijnboompitjes/olijfolie/tomaat
kennedy /filét americán/pesto/ei/ui/gruyere kaas
pulled pork / langzaam gegaard uit elkaar getrokken varkensvlees/
s mokey b.b.q. saus/augurk/bacon/ui/kaas
lama /gerookte kip/komkommer/ananas/spekjes/
champignons/cocktailsaus
kukuleku /gebakken kipfilét/spekjes/champignons/
paprika/ui/teriyaki saus/knoflook
bok zonder ballen/ geitenkaas/champignons/spekjes/tomaat/truffel
dknyhamburger /rundvlees/bacon/kaas/champignons/
ui/augurk/smokey b.b.q.saus

highbubbels/ vanaf 2 personen alleen op reservering 17,50 p.p.

5,00

10,50

3,50
4,50
9,50
5,00
8,00
10,50
7,50
9,00
8,50
10,00
9,50
11,50

lunchgerechten
3 heerlijkheden/ soep/kroket/salade met gerookte zalm/brood
kip van z'n stokje/ kipsate/atjar/kroepoek/satesaus/frietjes
rundvlees kroket/ 2 stuks/frietjes/mostert/mayonaise
hollandse nuchterheid/ bief/champignons/sla/brood of frietjes

dubbeldekkers/tosti van 2 boterhammen

ham/kaas
aloha/ham/kaas/ananas
reddende engel/ ham/kaas/sambal/tomaat/ui/champignons
mona lisa/ mozzarella/tomaat/pesto/chorizo/olijven
tosti uitsmijter/ kaas/gebakken ei/bacon/v

9,50
9,50
5,75
16,50

3,00
4,00
5,00
5,00
5,00

uit het hol van de kip/gerechten van 3 eieren en brood

ham of kaas of spek
baka/ bacon/kaas meegebakken
franse slag/ brie/champignons/v
zevende hemel/ ui/champignons/paprika/tonijn/kaas/v
duvels eike/ roerei/tomaat/spekjes/chorizo/ui
popey/ roerei/spinazie/gerookte zalm/dille/knoflook

5,50
6,50
7,50
9,50
8,50
9,50

maaltijdsalade's met brood en boter

romance tussen varken en geit/ honinggeitenkaas/spekjes/

champignons/tomaatjes/truffel knoflookdressing
hemelse salade/ biefpuntjes/champignons/ui/paprika/
spekjes/peultjes/oosterse dressing
fishermen friends/ hollandse garnalen/gerookte zalm/ei/ui/
kappertjes/tomaatjes/gerookte forelfilét/dilledressing
caeser op z'n 7des/ gerookte kip/spekjes/ei/rode ui/
knoflookcroutons/parmazaanse kaas/ caesardressing
op z'n grieks/ tonijnsalade/olijf/fetta/komkommer/rode ui/ei/
pomodori tomaatjes/knoflookdressing

11,50
13,50
13,50
12,50
12,50

voedsel om te delen voldoende voor 2 personen

vlees/ brood met smeersels/salade/olijven/patas aioli/uiringen

rauwe ham met boursin/geitenkaas met spek/yakatori spiesjes/
biefpuntjes/chorizokroketjes
vis/ brood met smeersels/salade/olijven/patatas ailo/uiringen
zalm met brie/tonijnsalade/garnalen kroketjes/gebakken mosselen met
ui, paprika en spekjes/garnalen in knoflookolie
vegatarisch/ brood met smeersels/salade/olijven/patatas aioli/uiringen
honinggeitenkaas met rucola en tomaatjes/kaaskroketjes/gebakken
champignons met ui,paprika/jalopénospepers/
omeletje met kaas tomaat en ui
gemengd/ brood met smeersels/salades/olijven/patatas aioli/uiringen
zalm met brie/ garnalen in knoflookolie/gebakken mosselen met ui,
paprika en spekjes/biefpuntjes/yakatorispiesjes/chorizo kroketjes

een goed begin/ voorgerechten

24,50

24,50

21,50

27,50

soeppie

5,00

warm/koud
italiaans brood/ aioli/kruidenboter/tapanade
gouwe ouwe /carpacio van ossehaas/parmazaanse kaas/

4,50

tomatensoep /ballen/soepstengel
uiensoep/gruyerekaas/gegratineert
indonesische gado gado soep/prei/kroepoekgebakken uitjes

olijf/balsamicodressing/truffelolie/pijnboompitjes
italiaanse klasieker/ vitello tonato/kalfsvlees/tonijnmayonaise/salade
trio"tje/ groentekroketje/kaaskroketje/uiringen/b.b.q.saus/v
stoned als een garnaal /hollands garnalen cocktailtje/
butterflygarnaal/garnalen kroketje/piripiri saus
pado,s /champignons/rode ui/boursin/gegratineerd met brie/v
de selectie /vijf/kleine gerechtjes/vis/vlees/vegatarisch/v

10,50
10,50
7,50
7,50
8,50
10,50

hoofd van het menu

geserveerd met frietjes of aardappelkroketjes of rijst en salade

vlees/biologisch/zuid america/nieuw zeeland

hemelse heerlijkheid/ bief/spekjes/champignons/honinggeitenkaas
hollandse nuchterheid /bief/gebakken champignons/of/pepersaus
kip van z'n stokje/ kipsaté/satesaus/kroepoek/atjar
koetjes en kalfjes/ kalfsoester/rucola/parmazaansekaas/roquefortsaus
dronken varkentje/ pannetje met varkenshaas/champignonsaus/

spekjes/champignons/prei/veuix
rib uit m'n lijf /spareribs/keuze uit/piri piri/knoflook/
cocktail saus/smokey b.b.q.
dknyburger /hamburger/bacon/kaas/champignons/ui/augurk/b.b.q.saus
porky"s/ langzaam gegaard uit elkaar getrokken varkensvlees/ui/
bacon/kaas/smokey b.b.q. saus/augurkjes

€ 18,50
€ 16,50
€ 12,50
€ 18,50
€ 14,50
€ 17,50
€ 13,50
€ 15,50

daar bij de waterkant

tippi wan /vispotje/rode thaise curry/basilicum/pittig
zeemans liefde/ zalmfilet/teriyaki marinade/peultjes
fish and chips/ kabeljauw/gepaneerd/parmezaanse kaas/ravigottesaus

€ 14,50
€ 15,50
€ 17,50

vlees noch vis/vegatarisch

heilig boontje/ pasta/tuinboontjes/champignons/roomsaus/kaas
in rep en roer/ roerbak/champignons/ui/paprika/prei/spinazie/fetta
taai thai /rijst/rode curry/peultjes/paprika/prei/bamboe/ui/
sperziebonen/champignons

€ 12,50
€ 10,50
€ 11,50

extravagant
puntzak friet/mayonaise of/ketchup of/curry
sausjes/warm/koud
salade /of/warme groenten

high bubbels vanaf 2 personen alleen op reservering

vraag naar onze dorpshap

€ 2,50
€ 1,50
€ 2,50

p.p.

€ 17,50
€ 10,00

lest best/ nagerechten/slagroom
apenkop /vanilleijs/chocoladeijs/banaan/chocoladesaus
kletskop /kaneelijs/kletskoppen/kaneellikeur
zoete inval /chocolade ijs/chocolademousse/brownie/bonbon

chocolade likeur
big mac/ macarons/vanilleijs/aardbeienijs
james brown /brownies/chocolade ijs
appeltje voor de dorst /gebakken appeltjes/amaretto ijs/amaretto
sappige peer/ caramelpeertjes/kaneelijs/caramelsaus
kaaskop /5 soorten kaas/roggebrood/stroop

6,50
6,50
7,50
6,50
5,50
7,50
6,50
9,50

alles kids t/m 12 jaar

klaar voor de start
spiesje /augurk/kaas/sisi
pannetje /tomatensoep met ballen
kroketjes /kaas/groenten

3,00
3,00
4,00

wat volgt met frietjes en appelmoes

frikandel /of kroket/ of mini snacks
bief /100 gram/pepersaus of/champignons
vissticks /4 stuks
kipfingers /6 stuks

4,00
7,50
4,00
4,oo

lekker toetje

waterijsje
bolletje /ijs/smarties/slagroom
poffertjes /slagroom/poedersuiker

1,50
2,50
4,00

