
In de Mediterrane landen is de kunstmatige scheiding tussen eten en drinken 
zoals wij die hier kennen niet zo aanwezig. Of u nu komt voor een maaltijd, een 
gezellige borrel met vrienden, een hapje laat op de avond, een verjaardag of een 
andere gelegenheid, alles kan op dezelfde locatie.  Deze ongedwongen,  
Zuid-Europese sfeer is waar wij voor staan in ‘De Hemel Op Aarde’. 
 
Maak een keuze uit Hemelse hapjes uit de landen rond de Middellandse zee, 
waaronder een aantal traditionele Spaanse tapas en Griekse mezzes, of laat u 
verrassen door de koks.

Om een complete maaltijd samen te stellen kunt u uit gaan van ongeveer  
3 tot 4 hapjes per persoon.



MENU VAN DE CHEF

laat u verrassen met een menu van de chef (alleen per tafel te bestellen)
 Vanaf 2 personen. excl. dessert 

•	 menu van de chef (ook vegetarisch beschikbaar)      32.50 

•	 wijnarrangement €          14.95
 
•	 wijnarrangement inclusief deutz champagne     19.95 

SOEPEN
 

•	 tomatensoep (vegetarisch)         6.50
 Met gorgonzola en room 

•	 garnalen bisque          6.50
 

SALADES

•	 griekse salade (vegetarisch)        5.95 
 Zwarte olijven, paprika, rode-uienringen, tomaat, komkommer en feta    

•	 franse salade (vegetarisch)         5.95 
 Salade met geitenkaas, pijnboompitten en honing-tijmdressing   

•	 italiaanse salade  (vegetarisch)        6.25
 Romatomaten, buffelmozzarella en basilicum    



 KOUDE GERECHTEN
 

•	 zuurdesem brood          5.00 
 Met ansjovistapenade, aïoli en olijfolie 

•	 portie groene olijven         4.50 
 Gemarineerd in knoflook, zuur en stukjes ansjovis 
   

•	 zongedroogde cherrytomaatjes (vegetarisch)      5.50 
 Gemarineerd in olijfolie met kruiden   

•	 dolmas (vegetarisch)          5.50
 Griekse wijnrankbladeren gevuld met rijst en kruiden

•	 boquerones           4.95
 Ansjovisjes ingelegd in het zuur en knoflook

•	 carpaccio classico         7.50 
 Met balsamicodressing 
         

•	 carpaccio           7.95 
 Met truffeldressing 
 

•	 gemarineerde rauwe zalm         8.25 
 Met mascarpone-mayonaise    

•	 pata negra           16.95 
 Dé beroemde achterham van het Iberisch scharrelvarken                          

•	 vitello tonnato           8.25
 Rosé gebraden kalfsvlees met tonijnmayonaise en kappertjes

•	 schotel met diverse mediterrane vleeswaren     7.95 
 Variatie van drie soorten wisselende vleeswaren 

•	 drie mediterrane kaassoorten (vegetarisch)      7.95 
 Variatie van drie wisselende kaassoorten



WARME GROENTEGERECHTEN

•	 gevulde paprika (vegetarisch)        5.50 
 Met een vulling van paella     

•	 empanada (vegetarisch)         5.75 
 Bladerdeeg gevuld met spinazie, blauwschimmelkaas, kaneel en rozijnen

   
•	 gegrilde aubergines          6.25 

 Met ansjovis-tomatenpuree en mozzarella (ook vegetarisch beschikbaar) 

•	 champignons (vegetarisch)         5.50 
 Met knoflook, dragon en sesamzaadjes  

•	 roseval-krieltjes met schil (vegetarisch)       5.95 
 In roomboter gebakken   
         

•	 patatas bravas (vegetarisch)        5.00 
 Huisgemaakte dikke friet, gekruid met een Spaanse kruidenmelange. Geserveerd met tomatensalsa  
   

•	 spaanse aardappeltortilla (vegetarisch)       5.50 
 Roseval met sjalotjes     

•	 pimientos de padron (vegetarisch)       7.25 
       

•	 gefrituurde jalapeñopepers (vegetarisch)      6.95 
 Gevuld met Cheddarcheese. Geserveerd met chilisaus

WARME VIS-,  SCHAAL- EN SCHELPDIERGERECHTEN

•	 grote garnalen           7.50
 Gebakken in knoflookboter

•	 tonijnpasteitjes          7.95 
 Geserveerd met een licht pittige aioli



•	 calamares           6.50 
 Gefrituurde inktvisringen  
 
 
 
 
 
  

WARME VLEESGERECHTEN

•	 serranoham kroketjes         6.50 

•	 dadel-spekrolletjes          6.50 
Gevuld met gerookte amandel     

•	 souvlaki            6.95 
 Spiesjes van varkenshaas van de grill met tzaziki   
  

•	 gehaktballetjes           6.50 
 Met munt en koriander in pittige tomatensaus  

•	 kippendijtjes           6.75 
 In honing gemarineerd met sesamzaad    

•	 kippenpootjes          5.95
 Licht pittig gemarineerd in een melange van kruiden 

•	 warme chorizoworstjes        6.50 
 Pittig gebakken stukjes Spaanse worst 

•	 lamskoteletjes           7.95 
 Van de grill

•	 procureur van het iberische scharrelvarken     9.50 
 Met jus van Pata Negra        

  



OVERIGE WARME GERECHTEN

•	 warme geitenkaas (vegetarisch)        6.50 
 Met pijnboompitten en honing     

NAGERECHTEN

•	 crème brûlée          6.75 
 Met vanille en rietsuiker

•	 tiramisu            6.75 
 Ambachtelijk bereid met Amaretto, mascarpone en Italiaanse koffie

•	 hemelse modder          6.75 
 Huisgemaakte chocolademousse        

•	 tarte tatin          6.75 
 Warm appel-kaneel taartje met vanille ijs

•	 cheesecake          6.75 
 Huisgemaakte gebakken cheesecake met aardbeien 

•	 kaasplankje          7.95 
     

•	 wisselend dessert buiten de kaart 
 (Vraag het bedienend personeel ernaar) 
 

LEKKER VOOR BIJ DE KOFFIE EN-/OF DESSERT

•	 spaanse dessertwijnen en limoncello     v.a.  6.00 
 Vraag onze bediening wat we deze maand schenken 

Op zoek naar een culinair origineel cadeau? Een Hemels tegoedbordje t.w.v. €25,- of €50,-

uniek handgeschilderd op aardewerk uit het mooie Spanje. Een geschenk voor iedere gelegenheid! 

Vraag ernaar bij het personeel.



KOFFIE & THEE

heerlijk hemels avondje afsluiten doet u natuurlijk met de beste koffie van nederland en dat is die 

van man met bril.

•	 puri tea           2.50 
 diverse soorten

•	 verse muntthee          3.50

•	 caffè           2.75
 Koffie van Man Met Bril

•	 espresso           2.75

•	 doppio           3.95
 Dubbele espresso van Man Met Bril

•	 cappuccino          2.75
 Kopje espresso met gestoomde melk en melkschuim

•	 latte macchiatto         3.50 
 Glas warme melk met melkschuim met daar een espresso aan toegevoegd

•	 caffè latte          3.50
 Glas espresso met gestoomde melk, waarbij de melk overheersend is

•	 warme chocolademelk         3.50

•	 koffie compleet          8.50 
 Koffie, likeur naar keuze en slagroom. Geserveerd met wisselende zoetigheid van het huis.

SPECIALE KOFFIE

•	 irish coffee          6.95 
 Met Jameson 

•	 french coffee          6.95 
 Met Zuiddam Orange

•	 italian coffee          6.95
 Met Zuiddam Amaretto

•	 spanish coffee          6.95 
 Met Licor43


