EETKAART

* ÉÉN REKENING PER TAFEL

’T Hart van Breda;
al meer dan 30 jaar
“the place to be”
In het mooie Breda, gelegen aan de bruisende Grote Markt
bevindt zich de huiskamer van Breda; ‘t Hart van Breda. Al
3 decennia ontmoeten hier nieuwe geliefden elkaar, bouwen
studenten hun sociale netwerken, vinden heel veel mensen
een leuke bijbaan, wordt er veel gelachen en van het leven
genoten, worden feestjes gevierd en worden vriendschappen voor het leven gesmeed.

FEESTJE?
Verjaardag? Vrijgezellenuitje? Teambuilding? Bedrijfsuitje?
Meeting? Workshop? Of gewoon omdat het kan!?

Sinds 2016 heeft ‘t Hart van Breda zich uitgebreid naar de
overkant, naast een groter terras geeft dit ook mooi de
gelegenheid om in intiemere sferen van al het goede van
het Hart van Breda te genieten.
Ideale locatie om met groepen van 10 tot ongeveer 75
personen te verblijven. Vraag naar de brochure of mail voor
informatie of een afspraak. We maken graag een offerte
voor een leuke activiteit / samen zijn.
Laten we samen herinneringen maken!

Naast de landelijk bekende nacho’s kunt u ook heerlijk lunchen,
dineren en borrelen. Voor iedereen wat wils, groot of klein,
meat-lover of vegetariër. Onder andere zijn de nacho’s zelfs
vegan te verkrijgen.
Ook onze cocktails zijn beroemd en zeker het proberen waard.
Houd onze specialiteiten en producten voor het seizoen in de
gaten en vraag gerust naar informatie. We vertellen graag over
onze producten, Breda en de mogelijkheden voor bijzondere
gelegenheden. Er is ook een allergenen kaart en een Engelse
vertaling.

Krijg je niet genoeg van ‘t Hart, voeg je bij ons! Solliciteer
en join the fun! Info@hartvanbreda.nl voor je sollicitatie of
vragen en opmerkingen.

Volg ons!

@HartvanBreda

LUNCHKAART

Kroketten

Onze lunch wordt dagelijks geserveerd van 11:30 tot 17:00 uur.
Informatie over allergenen? Vraag een medewerker om de allergenenkaart of scan de QR-code op de laatste pagina. English menu? Ask a
team member or scan the QR code on the last page.
= vegetarisch of vegetarisch te bestellen.

U heeft keuze uit bruin of wit brood of een Italiaanse bol.

TWEE ‘BOURGONDIËR’ KROKETTEN
met grove mosterd of mayonaise

9,50

VERSE TOMATENSOEP
met huisgemaakte croutons en crème fraîche

6,50

TWEE AMBACHTELIJKE KAASKROKETTEN
met chillinaise

11,50

BROOD MET KRUIDENBOTER
Italiaanse bol met kruidenboter

3,50

TWEE SATÉKROKETTEN
met grove mosterd of mayonaise

9,50

BROOD MET SMEERSELS
Twee Italiaanse bollen met kruidenboter, aioli
en truffelmayonaise

6,50

TWEE VEGETARISCHE KROKETTEN
met grove mosterd of mayonaise

10,20

TWEE VEGAN KROKETTEN
met vegan brood en grove mosterd

10,50

KOUDE BROODJES
U heeft keuze uit bruin of wit brood of een Italiaanse bol.
HUISGEMAAKTE TONIJNSALADE
met rode ui en ei
GEROOKTE ZALM
met kruidenroomkaas, kappertjes, rode ui en ijsbergsla
HUISGEMAAKTE EIERSALADE
met uitgebakken spek en bieslook

8,80

12,60

8,10

Wit stokbroodje uit de oven
ROOMBRIE
met bacon, rucola en honing

10,60

TUNA MELT
met huisgemaakte tonijnsalade, rode ui en kaas

11,20

PIZZA
met chorizo, paprika, champignons, rode ui, tomaat,
kaas en pizzakruiden

11,80

RUNDERCARPACCIO
met slamix, oude kaas, rode ui, rucola en truffelmayonaise

13,80

FILET AMERICAIN MARTINO
met augurk, rode ui, ei en martinosaus

10,50

PULLED PORK
met kaas, komkommer, bosui en bbq-saus

12,20

BAMMETJE ‘T HART
met kaas, kipfilet, uitgebakken spek, tomaat,
komkommer, ei, ijsbergsla en pesto mayonaise

12,80

OOSTERSE KIP
met taugé, paprika, champignons, sojabonen,
rode ui en licht pittige teriyakisaus

12,10

* ÉÉN REKENING PER TAFEL

Warme gerechten

MAALTIJDSALADES

De warme gerechten worden geserveerd met friet, mayonaise en een
huisgemaakte rauwkostsalade.
KIPPENDIJ SATÉ
met kroepoek, gebakken uitjes en satésaus
(kan ook met Italiaanse bol i.p.v. friet)

18,80

BURGER ‘T HART
met kaas, ham, uitgebakken spek, ijsbergsla, augurk, rode ui,
tomaat en hamburgersaus

18,50

MEXICAANSE KIPBURGER
met kaas, guacamole, tortillachips, mais en tomatensalsa
MOVING MOUNTAIN BURGER
Plantaardige burger (vleesvervangend) met kaas,
rode ui, tomaat, ijsbergsla, augurk en truffelmayonaise

* ÉÉN REKENING PER TAFEL

De maaltijdsalades worden geserveerd met huisgemaakte croutons. U
kunt uw salade uitbreiden met friet en mayonaise (3,50) of een Italiaanse
bol (2,80). Maaltijdsalades zijn ook als diner te bestellen.

GEITENKAAS SALADE
met peer, rucola, honing en balsamico dressing

13,50

FALAFEL SALADE
met feta, gemarineerde olijven, rucola en limoendressing

11,90

18,50

GEROOKTE ZALM SALADE
met ei, kappertjes, rode ui, rucola en truffelmayonaise

14,30

18,50

RUNDERCARPACCIO SALADE
met oude kaas, rode ui, rucola en truffelmayonaise

14,70

OOSTERSE KIPPENDIJ SALADE
met taugé, paprika, rode ui, champignons en licht
pittige teriyakisaus

13,50

DINERKAART
Ons diner wordt dagelijks geserveerd van 17:00 tot 21:00 uur.
Informatie over allergenen? Vraag een medewerker om de allergenenkaart of scan de QR-code op de laatste pagina. Englisch menu? Ask a
team member or scan the QR code on the last page.

voorgerechten

VARKENSSCHNITZEL
met champignonroomsaus

17,50

KIPPENDIJ SATÉ
met kroepoek, gebakken uitjes en satésaus
(kan ook met Italiaanse bol i.p.v. friet)

18,50

BURRITO KIP OF GEHAKT
met kaas, champignons, paprika, rode ui, crème fraîche,
guacamole en tomatensalsa

17,50

BURRITO GEITENKAAS
met kaas, champignons, paprika, rode ui, crème fraîche,
honing, guacamole en tomatensalsa

17,50

VERSE TOMATENSOEP
met huisgemaakte croutons en crème fraîche

6,50

BROOD MET SMEERSELS
Twee Italiaanse bollen met kruidenboter, aioli en
truffelmayonaise

6,50

ZALMTARTAAR
van gerookte zalm met komkommer, rode ui en limoendressing

9,50

Al onze burgers zijn 18,50. U kunt kiezen uit:

RUNDERCARPACCIO
met oude kaas, slamix, rode ui, rucola, en truffelmayonaise

11,50

BURGER ‘T HART
met kaas, ham, uitgebakken spek, ijsbergsla, augurk, rode ui, tomaat
en hamburgersaus

KROKET TRIO
Minikroketjes gamba, chorizo en oesterzwam met chilinaise

8,50

Burgers

BBQ BURGER
met kaas, uitgebakken spek, ijsbergsla, augurk, rode ui, tomaat en
bbq-saus
KIPBURGER
met taugé, gebakken uitjes, ijsbergsla, bosui en satésaus

Warme gerechten
Onze gerechten worden standaard geserveerd met friet, mayonaise
en huisgemaakte rauwkostsalade.

MEXICAANSE KIPBURGER
met kaas, guacamole, tortillachips, mais en tomatensalsa
MACHO NACHO BURGER
met kaas, uitgebakken spek, jalapeño pepers, tortillachips, augurk,
rode ui, tomaat, ijsbergsla, guacamole en tomatensalsa

FISH EN CHIPS
met huisgemaakte remouladesaus

14,50

HARTSALON
met friet, paprika, champignons, rode ui, kippendij, kaas,
licht pittige teriyakisaus en aioli

14,50

BURGER KAAS
Keuze uit brie of geitenkaas, met tomaat, rode ui, augurk,
honing, ijsbergsla en balsamicodressing

BAVETTE
met champignonroomsaus of kruidenboter

20,50

MOVING MOUNTAIN BURGER
Plantaardige burger (vleesvervangend) met kaas, rode ui,
tomaat, ijsbergsla, augurk en truffelmayonaise
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KIDS KAART

Zoet

(Tot 12 jaar)

Lekker bij de koffie of als dessert.

LUNCh

APPELTAART
met slagroom

4,50

WEEKTAART
met slagroom

5,00

BOTERHAM
met kaas en / of ham

4,00

WARME WAFEL
met vanille-ijs en slagroom

7,50

BOTERHAM
met keuze uit kroket of frikandel

4,00

KOFFIE LEONIDAS
Keuze uit koffie, thee of cappuccino geserveerd
met 3 Leonidas bonbons

5,50

KOFFIE LEONIDAS DE LUXE
Keuze uit koffie, thee of cappuccino geserveerd
met 3 Leonidas bonbons, een Hollandse
stroopwafel likeur en slagroom

7,50

Diner
FRIETJES MET EEN SNACK
Keuze uit een frikandel, kipnuggets of kroket met mayonaise

7,50

Dessert
VANILLE-IJS
Verrassend kinderijsje

IN SAMENWERKING MET
LIN’S HALSSTRAAT BREDA

DESSERT
Vanaf 17:00 uur te bestellen.
DAME BLANCHE
met vanille-ijs, chocoladesaus en slagroom

6,80

TARTUFO LIMONCELLO
Italiaans nagerecht met Limoncello likeur

7,80

TARTUFO ‘’BIANCO’’
Italiaans nagerecht met Disaronno likeur

7,80

SPECIALE KOFFIE
Zie de drankenkaart

7,80

5,00

Snacks KAART

Snacks

8 ST. | 16 ST.

Snacks zijn te bestellen vanaf 11:30 tot een half uur voor sluitingstijd.

Voor bij de borrel
BROOD MET SMEERSELS
Twee Italiaanse bollen met kruidenboter, aioli
en truffelmayonaise

6,50

GEMARINEERDE OLIJVEN
met kruidenmix, rode ui en feta

5,60

JONG BELEGEN KAASBLOKJES
met mosterd

6,50

PLANKJE ‘T HART
Brood met truffelmayonaise, kaas, chorizo en een
klein bittergarnituur met mayonaise en chilisaus

14,50

PLANKJE VEGA
met keuze uit vegetarische loempia’s of vegetarische
bitterballen, brood met kruidenboter, kaas en
gemarineerde olijven

14,80

* ÉÉN REKENING PER TAFEL

BITTERBALLEN
met mosterd

6,10 | 11,60

DE ‘BOURGONDIËR’ BITTERBALLEN
met grove mosterd

8,70 | 16,40

KROKANTE KIPSTUKKEN
met bbq-saus

8,50 | 15,00

MINI FRIKANDELLEN
met mayonaise

6,10 | 11,60

VEGETARISCHE BITTERBALLEN
met grove mosterd

8,50 | 15,00

VEGETARISCHE GROENTELOEMPIA’S
met chilisaus

6,10 | 11,60

GEMENGD BITTERGARNITUUR
met mayonaise en chilisaus

7,70 | 14,10

KAASSTICKS
met chilisaus

8,50 | 15,00

Nacho’s KAART
Wist u dat u ze ook koud of warm kunt bestellen / afhalen voor take
away om thuis te genieten? Afhalen kan vanaf 11:30 tot een half uur
voor sluitingstijd.

‘T HART
met kruidenroomkaas, uitgebakken spek, rode ui,
tomatensalsa en kaas

16,80

MEXICANA
met kruidenroomkaas, gehakt, mais, paprika,
champignons, rode ui, tomatensalsa en kaas

16,80

KIP
met kruidenroomkaas, jalapeño pepers, tomatensalsa
en kaas

15,90

PULLED PORK
met kruidenroomkaas, rode ui, bbq-saus, bosui en kaas

17,80

ZALM
met kruidenroomkaas, gerookte zalm, kappertjes,
rode ui en kaas

16,80

HOT & SPICY
met jalapeño pepers, chorizo, sambal, tomatensalsa
en kaas

14,80

VEGAN
met paprika, champignons, rode ui, tomatensalsa,
guacamole en vegan kaas

16,40

Probeer onze nacho’s
ook thuis of op locatie!
#takeaway

Engelse kaart /
Allergenenkaart

BENT U TEVREDEN? VERTEL ‘T EEN ANDER,
Bent u ontevreden? Vertel het ons!
www.hartvanbreda.nl

