
Sauna de Heuvelrug 
Lunch 

te bestellen van 

11.00 tot 16.30 uur 

 

Broodjes 
geserveerd op een waldkorn- of Italiaanse bol 

 

Broodje gezond √   € 11,50 
ham, kaas, tomaat, uit, sla, ei 

komkommer en mosterd-gembersaus 

 

Broodje Bangkok   € 12,50 
gemarineerde warme kippendijtjes, paprika, 

ui, prei, champignons en satésaus 

 

Broodje Heuvelrug √  € 12,50 
gebakken champignons, paprika, ui, prei, ham 

spek en gegratineerd met kaas 

 

Geluksmomentjes 
2 kroketten     €   7,95 

met rustiek licht of donker brood en boter 

 

2 vegetarische kroketten √ €   7,95 
met rustiek licht of donker brood en boter 

 

Rijkelijk gevulde loempia  €   5,95 
met chilisaus 

 

Kip- of kophaassaté (varkensvlees) 
met frites, mayonaise en rauwkost 

 
Medium (2 spiesen) € 16,50 

 Mega     (3 spiesen) € 18,50 
 

Eiergerechten  

geserveerd met rustiek licht of donker brood,  

(oude kaas +€ 0,50) 

 

Uitsmijter ham en/of kaas √ €   9,50 

Uitsmijter spek   €   9,50 

Uitsmijter ham, kaas en spek € 11,50 

Boerenomelet √   € 10,95 

met spek, ham, ui, prei, paprika en 

champignons 

 

Tosti’s 
Geserveerd met rustiek licht of donker brood, 

mayonaise en ketchup (oude kaas +€ 0,50) 

te bestellen van 11.00 tot 16.30 uur 

 

Ham en/of kaas   €   5,25 

 

Hawaï    €   5,50 

 

Kaas/tomaat/ui    €   5,50 

 

Maaltijdsalades  

geserveerd met breekbrood, te bestellen van 

11.00 tot 22.00 uur 

 

Salade kabeljauw    € 15,95 
met sinaasappelpartjes en sesamdressing 

 

Herfstsalade    € 15,95 

met geitenkaas, pompoen, gedroogde 

tomaatjes, pompoenpitten en balsamicodressing 

 

Salade warme kip   € 15,95 
met gemarineerde kippendijtjes en 

sesamdressing 

 

Salade carpaccio   € 15,95 
met basilicumdressing, truffelmayonaise, 

kapperappeltjes, Parmezaanse kaas en 

geroosterde pijnboompitten 

 

Soepen  

geserveerd met breekbrood, 
te bestellen van 11.00 tot 22.00 uur 

 

Tomatensoep √   €   6,20 

met geraspte kaas 

 

Pompoensoep √   €   6,20 

met crunchy Serranoham  

 

Soep van de dag   €   6,20 

  



Sauna de Heuvelrug 
A la carte diner 
te bestellen van 17.00 

tot 22.00 uur 

Hoofdgerechten  

geserveerd met frites of aardappeltjes uit de 

oven en warme seizoensgroenten.  

De vegetarische gerechten worden geserveerd 

met rauwkostsalade. 

 

Hertenbiefstuk    € 22,00 

met cognacsaus 

 

Zalmforel    € 18,75 
geserveerd met rode ui compote 

 

Pasta aglio - olio √   € 13,75 
met knoflook, pepertjes en zwarte peper 

 

Vegan portobelloburger √ € 17,50 
met bietenbrood en zoete aardappel frites 

 

Plates   

geserveerd met frites, mayonaise en rauwkost 
 

Spinazie envelop √   € 14,50 
Bladerdeeg envelop gevuld met spinazie, ricotta 

en pijnboompitten 

 

Kip- of kophaassaté (varkensvlees) 
medium  € 16,50 

  mega   € 18,50 
 

Spareribs    € 19,25 
Flinke malse rib voor de grote eter, geserveerd  

met een bakje knoflooksaus 

 

Supplementen 
Portie aardappelgarnituur/friet √ € 3,95 

Kleine salade/grote salade √  € 

3,95/€5,95 

Portie seizoensgroenten √  € 3,95 

Rode wijn/peper/champignonsaus √ € 2,50 

 

Desserts 
te bestellen van 11.00 tot 22.30 uur 

 

Sorbet     €   6,95 

3 verschillende smaken ijs met vruchten en 

slagroom 

 

Dame blanche   €   6,95 

vanille-ijs met warme chocoladesaus en 

slagroom 

 

Dessert van de dag  €   6,95 

 

Kleintje kaas √   €   7,25 
3 stukjes verschillende soorten kaas, 

vijgenchutney en vijgenbrood 
 

Snackkaart 
te bestellen van 11.00 tot 22.30 uur 
 

Warme snacks: 
Bitterballen    (8 st.)  €  4.95 

met mosterd 

Groente bitterballen √ (6 st.)  €   5,50 

met mosterd 

Kippenvleugels  (6 st.)  €   6,25 

Hotwings    (6 st.)  €   6,25 

Bittergarnituur   (12 st) €   7,50 

met mosterd en chilisaus 

Portie friet      €   3,95 

met mayonaise  
 

Koude snacks: 
Oerbol met keuze uit √  €   7,50 
2 bakjes uit onderstaande smeersels:  

kruidenboter, tonijntapenade, heksenkaas, filet 

American, olijftapenade 

Kaasplankje √   €   11,95 
5 stukjes verschillende soorten kaas, 

vijgenchutney en breekbrood 

Luxe notenmix   €   5,50 

Nacho’s 
Nacho’s     €   8,75 
met gesmolten kaas, bosui, guacamole, crème 

fraîche en salsa √ 



Sauna de Heuvelrug 
 

Koffie & thee 
Koffie/ espresso     € 2,40 
Thee      € 2,40 
Verse munt thee    € 2,80 
Verse gember thee    € 2,80 
Koffie verkeerd     € 2,95 
Latte macchiato / cappuccino   € 2,95 
Karamel latte macchiato / cappuccino € 3,10 
Chai Latte    € 3,10 
Ice coffee (karamel/chocolade)  € 4,80 
Irish-, Spanish-, French-, Italian coffee  € 5,75 
 

Gebak (met slagroom + € 0,50) 
Appelgebak    € 3,00 

Chocoladegebak   € 3,25 

Gebak van de dag   € 3,35 

 

Melk en yoghurt (met honing € 0,75) 
Melk/ karnemelk   € 1,95 

Chocomel    € 2,60 

Warme chocolademelk   € 2,75 

Warme chocolademelk met slagroom € 3,25 

Juska (jus d’orange/ karnemelk)  € 3,70 

Yoghurt     € 2,40 

Yoghurt met jus d’orange  € 3,75 

Yoghurt met gemengde noten  € 4,10 

Yoghurt met verse vruchten  € 4,40 

Yoghurt met noten & verse vruchten € 4,95 

 

Vruchtendranken 
Appelsap/ tomatensap   € 2,60 

Jus d’orange,  

Jus d’orange groot   € 4,40 

Sap van de maand klein   € 3,35 

Sap van de maand groot  € 4,65 

Jus d’orange/ sourcy rood  € 3,75 

Verse vruchtenbowl   € 4,50 

Sauna bowl (vruchtenbowl met cassis) € 4,85 

 

Smoothies  
Gemixed met jus d ‘orange of appelsap 

Framboos/ mango   € 4,80 

Spinazie/ mango/ ananas/ banaan € 4,80 

Wortel/ ananas/ papaja/ passievrucht € 4,80 
 

 

 

 

 

Bron- en bruiswater 
Made blue glas water 0,3 ltr  

(plat of bruis)    € 0,85 

Madeblue fles water 0,7 ltr  

(plat of bruis)    € 1,95 

Made blue kan water met citroen1 ltr  

(plat of bruis)    € 2,50 

Made blue kan water met sinaasappel, 

citroen, munt en gember (plat of bruis) € 2,95 

Sourcy 20 cl (plat of bruis)  € 2,50 

Petflesje sourcy 0,5 ltr (plat of bruis) € 2,90 
 

Fris- en sportdrank 
Frisdranken    € 2,50 

Glas made blue water met grenadine  

(plat of bruis)    € 0,95 

Kan made blue water met grenadine 

(plat of bruis)    € 2,75 

Lipton ice tea    € 2,90 

Lipton ice tea green   € 2,90 

Aloë vera drink    € 3,70 

Inovit (geel/ rood of mix)   € 3,50 
 

Bieren van ’t fust 
Grolsch Premium Pilsner 25 cl  € 2,75 

Grolsch Beugel 45 cl   € 4,95 

Grolsch Weizen 30 cl   € 4,00 

Grolsch Weizen 50 cl   € 6,00 

Grimbergen dubbel/ blond 25 cl  € 4,25 

Grimbergen dubbel/ blond 33 cl  € 5,25 

Wisseltap    € 4,25 

Palm      € 3,75 

 

Bieren gebotteld 
Grimbergen tripel (33 cl)  € 4,75 

Duvel (33cl)    € 4,35 

 

Low or 0.0% alcohol 
Heineken 0.0 (30 cl)   € 3,35 

Radler 2.0 citroen (30 cl)  € 3,60 

Radler 0.0 citroen (30 cl)  € 3,60 

Weizen 0.0 (30 cl)   € 3,60 

  



Sauna de Heuvelrug 

Wijn van “de Heeren…” 
Rood: 

Pier Merlot (FR)    € 4,50 

Imuri, Negroamaro (IT)   € 4,50 

 

Droge witte wijn: 

Sauvignon T’air doc (FR)   € 4,50 

SanZiAna, Pinot grigio (RO)  € 4,25 

 

Bubbels: 

Rocca dei Forti prosecco  € 4,25 

 

Zoete witte wijn: 

Sonnengarten (GER)   € 3,50 

 

Rosé: 

SanZiAna, Pinot grigio (RO)  € 4,30 

 

Sterke dranken 
Jonge- en oude jenever, vieux, Juttertje € 3,10 

Martini bianco/rosso   € 3,50 

Rode port    € 3,50 

Gin-tonic    € 6,90 

Gin-tonic Pink    € 7,00 

Aperol Spritz    € 5,50 

Vodka, Bacardi    € 4,30 

Remy martin VSOP   € 5,25 

Diverse likeuren:    € 4,30 

Tia Maria, Licor 43, Amaretto Disarono,  

Sambuca, Dom Benedictine, Drambuie, 

Cointreau, Baileys, Malibu 

Diverse Wisk(e)ys: 

Jameson    € 4,40 

Johnny Walker Red label   € 4,60 

Johnny Walker Black label  € 7,75 

Balvenie single malt 12 yr  € 7,75 

 

 

Koude tapas 
 

* Gemarineerde olijven √ 

€ 4,00 

 

* Caprese spiesjes √ 

€ 4,50 

  
* Manchego kaas √  

€ 5,00 

 

* Geitenkaas met spek  

€ 5,00 

 
* Wrap gerookte zalm 

€ 6,00 

 

* Gemarineerde champignons √ 

€ 4,00 

 

 

 

 

Warme tapas 
 

* Calamaris 

€ 4,50 

 

* Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus  

€ 6,00 

 

* Empanada maïs √  

€ 6,00 

 

* Gefrituurde garnalen wasabi  

€ 6,00 

 

* Yakitori kipspies 

€ 6,00 

 

* Gamba’s in knoflookolie  

€ 6,00 

 

** Ossenhaaspuntjes  

€ 7,00 

 

 

Chef’s keuze voor 2 personen: 

Mix van 6 verschillende soorten tapas  

€ 27,50 

Tapaskaart 
Te bestellen van 14.00 tot 22.00 uur 


