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Beste, 
  
Graag verwelkomen wij u bij Hemels eten en drinken. Wij zijn trots op onze unieke locatie in 
het oude Trappistinnenklooster. Dit klooster is compleet gerenoveerd waardoor het geschikt 
is voor elk event. Hemels staat voor een bijzondere plek, huiselijke sfeer en gastvrije 
medewerkers.  
 
Graag plannen wij een afspraak met u zodat u samen met onze chef-kok uw culinaire 
wensen op tafel kunt leggen. Zo wordt alles naar smaak samengesteld en ontbreekt het u en 
uw gasten aan niks.  
 
Wij werken met dagverse producten dus daarom zijn onderstaande gerechten niet altijd 
beschikbaar omdat het of seizoensgebonden is of buitenproportioneel kostbaar.   
 
Graag vernemen wij zeven dagen voor aanvang van het event het definitieve aantal gasten 
en eventuele dieetwensen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eelco van der Tuin 
Hemels eten & drinken 

 

 

 

 

 
 
 

Naam:       Gelegenheid: 
Adres:       Locatie: 
PC + plaats:      Datum: 
       Aanbetaling: 
Telefoon:  
E-mail:  
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Programma 
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Drankvoorzieningen 

 

Losse consumpties Tot 50 personen Vanaf 50 personen 

Koffie crème € 2,60 € 2,50 

Thee € 2,60 € 2,50 

Frisdranken vanaf € 2,70 € 2,55 

Vruchtensappen vanaf € 2,80 € 2,70 

Bavaria van de tap € 2,90 € 2,80 

Speciaal bieren (vanaf) € 3,50 € 3,25 

Binnenlands gedistilleerd (vanaf) € 2,00 € 1,90 

Wijnen (wit, rood, rosé) € 4,75 € 4,50 

Port/ Sherry/ Vermout (vanaf) € 4,25 € 4,00 

Mixdranken (vanaf) € 4,00 € 3,50 

Buitenlands gedistilleerd (vanaf) € 4,00 € 3,75 
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Drankarrangementen  

Drankarrangement A          €32,50 

• Vanaf 25 personen 

• 5 uur onbeperkt 

• Inbegrepen dranken: 
o Koffie, thee, frisdranken (Coca Cola, Fanta, Sprite, Spa rood/blauw, tonic) 

vruchtensappen (jus d’orange, appelsap), pils (Bavaria), witte wijn, rode wijn, 
rosé wijn.  
 
 

Drankarrangement B         € 34,50 

• Vanaf 25 personen 

• 5 uur onbeperkt 

• Inbegrepen dranken: 
o Koffie, thee, frisdranken (Coca Cola, Fanta, Sprite, Spa rood/blauw, tonic) 

vruchtensappen (jus d’orange, appelsap) , pils (Bavaria), witte wijn, rode wijn, 
rosé wijn, Bacardi, Jonnie Walker red label, Malibu, Gin Gordon’s. 
 

Welkomstdrankjes 

Mousseux Brut, Hemels, Frankrijk        5,50   
Heerlijke verfijnde mousserende wijn gemaakt van de rassen Chardonnay, Pinot Noir en 
Riesling.  
 
 
Kir Royal           5,75 
Crème de cassis met een mousserende witte wijn in een champagneglas 
 
 
Champagne Blanc de Blancs, Hostomme, Chouilly, Frankrijkper fles   79,50 
Zeer goede rijke stijle Champagne van 100 % Chardonnay. Één van de beste prijs-kwaliteits 
Champagnes. 
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Natuurlijk kunnen we altijd, in overleg, een andere aperitief schenken. 

Gebak  

Bonbon handgemaakt         1,50 p. st. 

Soesje             0,90 p. st. 

Petit four vanaf           2,75 p. st. 

Diversen gebak ( van de patissier)       4,75 p. st. 

Bij de borrel 

Gevarieerde nootjes en luxe borrelzoutjes       1,50 p. p. 

Portie gemarineerde olijven         1,00 p. p. 

Portie zongedroogde tomaatjes        1,00 p. p 

Hemels Brood smeersels         5,50 p. st. 

 

Bij de borrel 

Portie kaas- en worstsoorten met Franse mosterd 10 stuks    6,75 p. st. 

Kaasplank (6 soorten kaas met druiven, honing, noten en brood)    5,95 p. p. 

Berkelse bitterballen          0,95 p. st. 

Mini snacks: gehaktballetje, bamihapje, nasihapje enz.     0,95 p. st. 

Yakitori spiesjes   Kip, teriyakisaus         2,25 p.st. 

Garnaal in filo            1,00 p. st. 

Oesters op ijs geserveerd met citroen en peper       3,75 p. st. 

Puntzak frites met echte mayonaise        2,75 p. st. 

Puntzak frites met truffel-mayonaise en Parmezaanse kaas     4,95 p. st. 

Mini broodje hamburger (green egg) met truffelmayonaise, rucola    4,95 p. st. 
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Bij de borrelplank 

 

 

BORRELPLANK DE LUXE        27,50 

2 soorten kaas | bitterballen | olijven| Pasham | pata negra | brood │smeersels 

 

 

Koude hapjes  2,40 per stuk 

Deze hapjes (luxe belegde toast, stokbroodjes, crostinis) worden op een schaal 

uitgeserveerd.  

• canapé met gerookte paling 

• canapé met krabsalade en Hollandse garnalen 

• canapé met gerookte Kempische ham en meloen 

• canapé met roombrie en walnoot 

• canapé met carpaccio en truffelmayonaise 

• gevuld eitje met kerriecrème 

• tortilla gevuld met luxe sla en gerookte kip 

• tortilla gevuld met kruidenkaas en gerookte zalm 

• luchtig soesje gevuld met romige kruidenkaas 

• canapé met gerookte zalm en krulsla 
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Signature van de chef  

 

Macaron- wasabi – paling - rettich  ( glutenvrij)                                               2,95 

Gemarineerde gamba -koriander – rode peper – ui                                        2,75 

Pastrami – groene asperge – tomaten compote                                              2,75  

Tataki van tonijn – avocadocreme       2,95 

Kroepoek – rijst – Kurkumacrème      2,75 

 

 

 

Saté buffet 

Saté buffet basis          16,25 p.p. 
 
3 stokjes kippendijensaté op de houtskool BBQ geroosterd  

Licht pikante pinda/ satésaus 

Atjar salade 

Kroepoek 

Gebakken uitjes 

Stokbrood  
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Saté buffet de luxe       21,50 p.p. 
 
3 stokjes kippendijensaté op de houtskool BBQ geroosterd  

Licht pikante pinda/ satésaus 

Atjar salade 

Kroepoek 

Gebakken uitjes 

Stokbrood  

Ketjapsaus 

Zoetzure komkommersalade  

Nasi Goreng 

Sambal  

Gado gado 

Seroendeng  

 

 

 

 

 

3 gangen keuzemenu  

 

 

Keuzemenu vanaf       49,50 p.p. 

 

Amuse │ voorgerecht │ hoofdgerecht │dessert  

 

Hierbij zit inbegrepen: Hemels water &  ons huisgebakken kloosterbrood 

 

Bij dit menu heeft u per gang de keuze uit een vlees, vis en vegetarisch  gerecht. 

 

Het is een seizoensgebonden menu waar onze chef erg trots op is. 
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Walking dinner 

Een gezellig informeel diner, compleet naar uw wensen. Wij stellen graag met u een menu 
samen zodat u een smaakvol, seizoensgebonden diner heeft. Hieronder vindt u enkele 
suggesties.  
 

Voorgerechten  
Rundercarpaccio           
Truffel-mayonaise, zongedroogde tomaatjes en kaasstengel 
 
Eend op twee manieren         
Gerookte en rilette van eend met gemarineerde chiogga biet 
 
Graved lax           
Met een aardappelsalade en krokantje van kruidenfilo 
 
Granite & garnalen          
Gemarineerde garnalen met een frisse granite van knolselderij en vodka  
 
Vitello Tonato           
Rosbief van kalfsmuis geserveerd met tonijnmayonaise en pikante kletskop 
 
Stappelaar           
Stappelaar van runderborst, crostini’s, rucola, huisgemaakte BBQ saus en  
gefrituurde uienringen 
 
 

 
 
Soepen:           

Uiensoep op Japanse Wijze         
Bouillon op Japanse wijze met een garnituur van wonton gevuld  
met gekarameliseerde ui en steranijs 
 
Bospaddenstoelen velouté         
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Geserveerd met een schuim van basilicum 
 
Bisque van schaaldieren         
Geserveerd als cappuccino 
 
Runderbouillon          
Dubbel getrokken runderbouillon met een garnituur van verfijnde groenten 
 
 

Hoofdgerechten 
Sucade                  
Langzaam gegaarde sucade geserveerd met truffelpuree rucola  
en gepofte tros tomaatjes 
 
Gamba &citroengras          
Aan gamba’s aan citroengras geregen met een Oosterse panggang saus  
 
Kabeljauw met kruidenkorst         
Filet van kabeljauw met een dakje van groene kruiden  
 
Eendenborst            
Op de huidgebakken en geserveerd met een saus van krieken 
 
Bavette           
Malse steak van de BBQ geserveerd met een portsaus 
 
Saté van de BBQ          
Op Indonesische wijze gemarineerde kipsaté met atjar en kroepoek 
 

 

Dessert 

chocoladetaartje moelleux          
Warm chocolade taartje met een lopende vulling en een zoute karamel 
 
Vers Fruit & sabayon          
Vers fruit met een sabayon van prosecco 
 
Hangop van bosbessen         
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Verfrissing tussen de gangen door 

Spoom:           
Verfrissend drankje van Prosecco, roodfruit en sorbetijs van citroen 

 

Luxe broodjes 

Gerookte zalm met wasabi-crème         7,50 

Boerenbrie, rucola en walnoten        7,50 

Pasham, zongedroogd tomaatje en olijven       7,50 

Tonijn, kappertjes, rode ui en balsamico       7,50 

Carpaccio, Parmezaan, truffelcrème en pitjes      7,50 

Gerookte kalkoenfilet en pesto        7,50 

Brabantse brunch 

Compleet verzorgde brunch op Brabantse wijze     € 17,75 p.p. 
 

Koffie, thee, melk 

Kopje soep        

Worstenbroodje      

Krentenbrood  

Eierkoekje      

Diverse soorten luxe mini broodjes    

Boerenkaas 

Gerookte ham 

Tonijnsalade 

Eiersalade       

Hagelslag 
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Hemelse brunch 

Compleet verzorgde brunch op Hemelse wijze     € 22,75 p.p. 
Koffie, thee, melk 

Kopje soep        

Worstenbroodje      

Krentenbrood 

Eierkoekje  

Suikerbrood   

Muffin 

Kroket   

Diverse soorten luxe mini broodjes    

Boerenkaas 

Gerookte ham 

Tonijnsalade 

Eiersalade  

Gerookte zalm      

Hagelslag 

  

mailto:horeca@onskoningsoord.nl


 

 
   

 
 
 

Hemels eten en drinken – Trappistinnentuin 76  – 5075 DJ Berkel- Enschot 
Tel: 013 210 02  00– e-mail: horeca@onskoningsoord.nl – www.hemelsetenendrinken.nl 

     Trouwen 

De mooiste dag van je leven vieren bij hemels.  
Wij houden ervan om het jullie naar je zin te maken en denken graag mee over de invulling van 
jullie trouwdag. De opgegeven voorbeelden eerder besproken in deze brochure kunnen natuurlijk 
ook allemaal tijdens de trouwdag, maar er kan natuurlijk nog veel meer!  
Allereerst, goed om te weten...  
Wij zijn een officiële trouwlocatie zowel voor de kerk als voor de wet.  
Wij helpen je met de invulling van deze dag, kijken wat het beste bij jullie past en geven jullie 
advies op maat. Een deskundige partymanager helpt jullie van begin tot eind met 
 
het organiseren van jullie trouwdag bij Hemels en zorgt ervoor dat alles tot in de puntjes is 
geregeld. Wij zorgen voor de aankleding met bloemen (bijpassend bij het bruidsboeket), 
bespreken alles met jullie voor, we maken een draaiboek en zorgen ervoor dat deze dag een dag 
wordt om nooit te vergeten.  

Trouwarrangement  
Het trouwarrangement zoals bovengenoemd kost € 2250,00. Hiervoor huren de afgesproken 
ruimtes ( deze worden in samenspraak afgesproken). Jullie worden begeleid en geholpen door 
een deskundige partymanager, wij zorgen voor de aankleding, bedienend personeel en alle 
voorbereidingen die getroffen moeten worden voor deze mooie dag. Ook denken wij graag met 
jullie mee om dit de mooiste dag van jullie leven te maken.  
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Vergaderarrangementen  uitgaande vanaf 14 personen 

 
4 -uurs  
excl. Lunch 
23,50 p.p.  
 

• Zaalhuur 
• Zoete lekkernij in de ochtend 
• Gebruik van TV scherm, flipover, schrijfblokken en pennen 
• Koffie, thee, water en koekjes 
• Gratis wifi 
  

35,75  
4-uur arrangement 
Incl. Lunch 

• Zaalhuur 
• Zoete lekkernij in de ochtend 
• Gebruik van TV scherm, flipover, schrijfblokken en pennen 
• Koffie, thee, water en koekjes 
• Gratis wifi  
• 2 gangen lunch bestaande uit kopje soep, assorti  van belegde broodjes, jus d’orange 

en melk  
 
49,50 p.p.  
8-uur arrangement  
Incl. Lunch  
Bovenstaande aangevuld met zaalhuur voor 8 uur 
 
 
82,50 p.p.  
8-uurs arrangement 
Incl. lunch & diner 
 

• Zaalhuur 
• Zoete lekkernij in de ochtend 
• Gebruik van TV scherm, flipover, schrijfblokken en pennen 
• Koffie, thee, water en koekjes 
• Gratis Wifi 
• 2 gangen lunch bestaande uit kopje soep, belegde broodjes, jus d’orange en melk 
• 3 gangen Hemels diner inclusief amuse en huisgebakken kloosterbrood  
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Begroting 

 
 
 
 

De begroting maken wij zodra er meer bekend is over uw wensen. 

 

Graag vernemen wij van u of deze offerte akkoord is. 

 

Graag horen wij het definitieve aantal 7 dagen voor aanvang. 

 

Wij kijken ernaar uit om u en uw gasten te mogen verwelkom bij Hemels.  Indien u nog 

vragen heeft, neem gerust contact met ons op. 

  

Op alle door ons aangegane overeenkomsten of reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarde Horeca (UVH) van toepassing.  
 

 

*Prijzen in deze offerte zijn geldig t/m 31-12-2022 . 

Per 01-01-2023 zal een indexering toegepast worden op de huidige prijzen.  
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