


Welkom! ’t Hart van Breda ligt op de 
bruisende Grote Markt en is door de centrale 
ligging al meer dan 25 jaar het kloppend hart 
van de beste binnenstad van Nederland.

’t Hart van Breda door RTL4 verkozen is tot het 
beste eetcafé van Nederland? 

En dat we sinds de overname van het café aan 
de overkant, nu ‘t Hart XS, een nog groter 
terras hebben. Tevens kun je daar met kleine of 
grote gezelschappen, dineren, feestjes geven of 
vergaderen.
De cocktails worden bij ‘t Hart XS bereid en je 
kunt er heerlijke spirits proeven! Kom eens langs!

Allergenen kaart? Die hebben we! Vraag iemand 
van het team om meer informatie.

Wist je dat?

‘t Hart van Breda; 
al meer dan 25 jaar 
“the place to be”

‘t Hart van Breda; 
al meer dan 25 jaar 
“the place to be”



FEESTJE?

Verjaardag? 

Vrijgezellenuitje? Vergadering?

 Team borrel? Bedrijfsuitje? Meeting?

Of gewoon omdat het kan!
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Tonijnsalade
met rode ui, hard gekookt ei 
en bieslook
7,90 

Carpaccio
met slamix, oude kaas flakes, 
rode ui, rucola en truffel 
mayonaise
10,60 

Bammetje ‘t Hart
wit of bruin brood met kaas, 
kipfilet, bacon, tomaat, 
komkommer, ei, sla en 
pestomayonaise
Vegetarisch te bestellen
9,30 

Gezond
met ham, kaas, hard gekookt 
ei, tomaat, sla en mayonaise 
Vegetarisch te bestellen
8,30 

Gerookte zalm
met kruiden roomkaas, 
kappertjes, ijsbergsla en bies-
look 
9,90 

Roombrie
met ham, honing en rucola
Vegetarisch te bestellen
7,90 

Eiersalade
met uitgebakken spekjes en 
bieslook 
Vegetarisch te bestellen
6,90 

KOUD

U heeft keuze uit bruin of wit brood of een Italiaanse bol.
Onze lunch wordt dagelijks geserveerd van 11:30 tot 17:00 uur

* één rekening per tafel
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Twee ‘Bourgondiër’ 
kroketten
met mosterd of mayonaise 
Geserveerd op wit of bruin 
brood of een italiaanse bol
8,40 

Oosterse kip
met taugé, paprika, 
champignons, rode ui en 
teriyaki saus
8,60 

Kip  
met kaas en pesto
9,20 

Pizza  
met chorizo, paprika, 
champignons, rode ui, tomaat, 
kaas en pizza kruiden
Vegetarisch te bestellen
8,90 

Twee Kaaskroketten
met chillinaise  
Geserveerd op wit of bruin 
brood of een italiaanse bol
8,40  

 

Hart Special
met ham, kaas, kruidenboter 
en champignons  
Vegetarisch te bestellen 
9,30 

Pulled pork
met kaas, bbq-saus en 
komkommer 
9,60 

Tuna melt 
tonijnsalade met rode ui, kaas 
en bieslook
8,30 

WARME BROODJES

De warme broodjes worden geserveerd op stokbrood

KROKETTEN L
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Kippendijen saté
met saté saus en kroepoek en 
gebakken uitjes
Kan ook met Italiaanse 
bol i.p.v. friet 
15,50 

Kipburger
met saté saus, ijsbergsla, 
gebakken champignons, rode 
ui en taugé 
13,30 

Burger ‘t Hart 
met kaas, ham, uitgebakken 
spek, hamburger saus, 
ijsbergsla, augurk, rode ui en 
tomaat
15,50 

Verse tomatensoep
met huisgemaakte croutons
6,50  

Soep van de chef
we vertellen je graag welke 
het is!
6,90  

Italiaanse bol 
met kruidenboter
3,50  

Twee Italiaanse bollen
met kruidenboter, aioli en 
tapenade
6,20  

WARME GERECHTEN

SOEP EN ZO

De warme gerechten worden geserveerd met friet, mayonaise 
en een salade garnituur
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Zalm salade
met slamix, kappertjes en 
rode ui
15,40  

Geitenkaas salade
met slamix, peer, rucola, 
honing en balsamico dressing
12,60 

Rundercarpaccio salade 
met slamix, oude kaas, rode 
ui, komkommer, tomaat, 
rucola en truffelmayonaise
15,60  

Oosterse kip salade
met slamix, gebakken 
kippendij, taugé, paprika, 
champignons en teriyakisaus
12,50 

Caprese salade
met slamix, mozzarella, 
tomaat, rode ui, basilicum en 
pesto 
13,80 

SALADES
Geserveerd met huisgemaakte croutons
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VOORGERECHTEN

BBQ burger
met bbq-saus, ijsbergsla, 
uitgebakken spek, kaas, 
augurk, ui en tomaat 
14,70 

Kipburger
Met saté saus, ijsbergsla, 
gebakken champignons, rode 
ui en taugé 
13,30 

Mexicaanse kip burger
met tomatensalsa, guacamole, 
tortilla chips, mais en kaas 
13,70 

Macho Nacho burger 
Met Jalapeño pepers, tortilla 
chips, uitgebakken spek, 
tomatensalsa, guacamole, 
augurk, ui, tomaat ijsbergsla 
en kaas 
15.30 

Ons diner wordt dagelijks geserveerd van 17:00 tot 22:00 uur
Allergenen kaart? Die hebben we! Vraag onze collega’s voor 
meer informatie.

* één rekening per tafel

Onze gerechten worden standaard geserveerd met een frisse 
salade, mayonaise en friet.

WARME GERECHTEN

VOORGERECHTEN

Naast onze soepen of brood met smeersels kun je je diner 
uitbreiden met een lekker voorgerecht voor maar 9,50
je kunt kiezen uit carpaccio, gerookte zalm of caprese
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Burger ‘t Hart 
met kaas, ham, uitgebakken 
spek, hamburger saus, 
ijsbergsla, augurk, rode ui en 
tomaat
15,50

Bavette
met Chimichurrie (pittige 
kruidenmix met knoflook)
17,40  

Schnitzel
met stroganoffsaus
16,90 

Kippendijen saté
met saté saus en kroepoek en 
gebakken uitjes
Kan ook met Italiaanse 
bol i.p.v. friet 
15,50 

Burrito Kip of Gehakt  
met tomatensalsa , 
champignons, paprika, rode 
ui, kaas, crème fraiche en 
guacamole 
15,90  

Roodbaars filet  
met pestosaus
13,30  

Moving mountain burger 
vleesvervanger met kaas, rode 
ui, tomaat, ijsbergsla, augurk 
en truffel mayonaise
16,20  

Burrito 
met geitenkaas, honing, 
tomatensalsa, rode ui, 
champignons, paprika, kaas, 
crème fraiche en guacamole
15,90  

VEGETARISCH D
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Appeltaart 
met slagroom
4,00 

Weektaart
wij vertellen je graag 
welke dit is! 
4,50 

Warme wafel
met vanille ijs en slagroom
6,50 

Witte chocolade parfait
witte chocolade parfait met 
aardbeiencoulis en slagroom
6,80 

Vanille ijs
met chocolade saus en 
slagroom
5,80 

ZOET

Lekker bij de koffie of als toetje
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Tosti
ham/kaas
4,50 

Frietjes met een snack 
keuze uit een frikandel
of kroket met mayonaise
6,50 

Vanille ijs 
met slagroom in
een coole beker 
4,50 

DINER

DESSERT

LUNCH

only
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Brood met smeersels  
twee warme Italiaanse bollen 
met diverse smeersels: 
kruidenboter, aioli en 
tapenade
6,20  

Portie gemarineerde 
groene olijven
5,60  

Jong belegen kaasblokjes  
met mosterd 
6,50 

Plankje A
met brood met tapenade, 
kaas, chorizo en klein 
bittergarnituur met 
mayonaise en chilisaus
14,50 

Plankje B
met brood met kruidenboter, 
kaas, bitterballen en olijven
13,80 

 

BITES

Alle bites en snacks zijn te bestellen tot een half uur voor 
sluitingstijd

* één rekening per tafel
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Bitterballen
met mosterd
8 of 16 stuks
5,60 / 10,80 

De ‘Bourgondiër’ 
Bitterballen
met mosterd
8 of 16 stuks
8,20 / 15,60 

Gemengd bittergarnituur
met mayonaise en chilisaus
8 of 16 stuks
7,20 / 13,30 

Krokante kipstukken  
met BBQ-saus
8 of 16 stuks
7,90 / 13,30 

Mini frikandellen
met mayonaise 
8 of 16 stuks
5,60 / 10,80 

Kaas stengels  
met chilisaus
8 of 16 stuks
7,90 / 13,30  

SNACKS
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Hart
Met rode ui, uitgebakken 
spekjes, kruiden roomkaas, 
bieslook, tomatensalsa en 
kaas
vegetarisch te bestellen  

Mexicana
Met kruiden roomkaas, 
gehakt, paprika, rode 
ui, champignons, mais, 
tomatensalsa en kaas
vegetarisch te bestellen

Vegan
Met tomatensalsa, guacamole, 
champignons, rode ui, paprika 
en vegan kaas

Kip
Met kruiden roomkaas, jala-
peño pepers, tomatensalsa en 
kaas
vegetarisch te bestellen

Tonijn
Met tonijnsalade, rode ui, 
kappertjes en kaas

Pulled pork
Met BBQ-saus, rode ui, kaas 
en bosui

Hot & spicy 
Met jalapeño pepers, chorizo, 
tomatensalsa, sambal en kaas
vegetarisch te bestellen 

NACHO’S

Nacho’s

* één rekening per tafel

Al onze nachos zijn 13,00. Wist je dat je ze ook koud mee kunt 
nemen om thuis te genieten van de enige echte?! Afhalen kan 
de hele dag tot een half uur voor sluit.
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HEERLIJK

VOOR THUIS



Bent u tevreden? Vertel ‘t een ander,

bent u ontevreden? Vertel het ons!

www.hartvanbreda.nl


