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3520 Zonhoven
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 011 91 90 36

www.hemmys.be
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Mexicano (mexicano xl, saus naar keuze, garnituur) 5.30

Duoboot (2 lange hamburger, garnituur, saus naar keuze) 5.80

Stoomboot (lange hamburger, garnituur, saus naar keuze) 5.00

Duo Lange Hamburger Speciale (2 lange hamburgers, ui,  5.60
mayo & curryketchup)

Lange Hamburger Speciale (lange hamburger, ui, mayo & curryketchup) 4.80

WARME RONDE BROODJES

Chickenburger Hawaï (kipburger, ananas, chickenburgersaus, garnituur) 4.80

Chickenburger (kipburger, chickenburgersaus, garnituur) 4.50

Hamburger Zwitser (hamburger, ananas, kaas, hamburgersaus, garnituur) 4.80

Hamburger Bacon (hamburger, spek, hamburgersaus, garnituur) 4.70

Hamburger Hawaï (hamburger, ananas, hamburgersaus, garnituur) 4.50

Hamburger Cheese (hamburger, kaas, hamburgersaus, garnituur) 4.40 

Hamburger (hamburger, hamburgersaus, garnituur) 4.20

Bicky Zwitser (hamburger, kaas, ananas, bicky sauzen, bicky uitjes, augurk) 4.70

Bicky Bacon (hamburger, spek, bicky sauzen, bicky uitjes, augurk) 4.40

Bicky Hawaï (hamburger, ananas, bicky sauzen, bicky uitjes, augurk) 4.20

Bicky Cheese (hamburger, kaas, bicky sauzen, bicky uitjes, augurk) 4.10

Bicky Burger (hamburger, bicky sauzen, bicky uitjes, augurk) 3.90

SALADES

Salade Gezond  8.00

Salade Tomaat Mozzarella 9.50

Salade Gerookte Zalm 11.00

Salade Hesp 9.50

Salade Kip   10.50

Griekse Salade  9.50

Italiaanse Salade   10.00

Salade met Spekreepjes** 11.00

Salade Scampi** 12.50

Salade Spekreepjes & Scampi** 14.00

Salade met Geitenkaas en Spek 13.00

SOEP

Dagsoep met brood en boter 4.20

Dagsoep met balletjes, brood en boter 4,50

Dagsoep 1 liter om mee te nemen 4.30

Dagsoep 1 liter met balletjes om mee te nemen 5.30

Bij onze salades is brood, boter en saus of dressing inbegrepen.

** Enkel op bestelling

BEDRIJVEN

Bedrijven kunnen ook voor hun lunches, vergaderingen, recepties of feestjes bij  

Hemmy’s terecht. Gelieve deze bestellingen steeds 1 dag op voorhand door te  

geven aub. Supplement presentatie op plateau: +0,50/stokbrood

DAARNAAST HEBBEN WIJ IEDERE MAAND ANDERE SUGGESTIES.  

KIJK OP ONZE KRIJTBORDEN!

STEEDS KEUZE UIT WIT, BRUIN OF MEERGRANEN STOKBROOD.

Sauzen: mayonaise, tomaat- of curryketchup, cocktail, tartaar, andalouse, barbecue, 

amerikaanse, samurai, bicky sauzen en look

Dressings: honing-mosterd, yoghurt, bieslook en 1000 islands

 

Afwijkende openingsuren tijdens 

schoolvakanties zie onze website

Op drukke momenten is het onmogelijk 
telefonische oproepen te beantwoorden, geef 

dan ook uw bestelling voor ’s middags 
tussen 8u en 10u door aub. 

Op vrijdag, de drukste dag van de week, 
tussen 8u en 9u30. Enkel dan kunnen 

wij de perfecte uitvoering van uw 
bestelling garanderen! 

Betaling mogelijk met Payconiq of Cash.

Veggie

OPENINGSUREN
    Maandag: 10:00 - 14:30

    Dinsdag:  10:00 - 14:30

    Woensdag:  10:00 - 14:30

    Donderdag:  10:00 - 14:30

    Vrijdag:  10:00 - 14:30

    Zaterdag:  gesloten

    Zondag & feestdagen:  gesloten

Op drukke momenten is het onmogelijk telefonische 
oproepen te beantwoorden, geef dan ook uw bestelling 

voor ’s middags tussen 8u en 10u door aub.
Op vrijdag, de drukste dag van de week, 
tussen 8u en 9u30. Enkel dan kunnen wij de  

perfecte uitvoering van uw bestelling garanderen!   



SPECIALITEITEN 

Kip Mango Chutney (kip, mango chutney, yoghurtdressing, sla, wortel,  5.80
komkommer)

Chicken Far West (w) (kip, spek, bicky uitjes, tomaat, komkommer, sla, 6.20
thousand islands dressing)

Chicken Waldorf (kip, sla, appel, walnoten, honing-mosterddressing) 5.80

Boulet Smokey BBQ Sauce (w) (boulet, spek, sla, tomaat,  5.80
smokey bbq sauce)

Italiaanse Smos (parmaham, mozzarella, pestodressing, pittenmix,   6.00
zongedroogde tomaat, rucola) 

Kip Kaassaus (w) (kip, sla, tomaat, komkommer, kaassaus) 5.80

Kip Ceasar Style (kip, spek, ceasardressing, parmezaanschilfers, sla) 6.20

Griekse Fantasie (spek, feta, pesto, zongedroogde tomaat,  5.70
sla, groene olijven)

Smokey Préparé (préparé, ui, smokey bbq sauce,  5.50
parmezaanschilfers, rucola)

Martino Italiano (préparé, pittenmix, zongedroogde tomaat,  5.80
rucola, pesto)

Kip Curry Deluxe (kip currysalade, appel, rucola, bicky uitjes) 5.50

Brie Speciaal (brie, rucola, appel, walnoten, honing-mosterddressing) 5.20

Italiaanse Droom  (parmaham, rucola, pesto, groene olijven,  6.00
zongedroogde tomaat, cashew, geroosterde paprika)

Tonijn Deluxe (tonijnsalade, parmaham, parmezaanschilfers,  6.50
zongedroogde tomaat, rucola)

Kip Parmaham & Parmezaan (kip, parmaham, parmezaanschilfers,  6.50
zongedroogde tomaat, pestodressing)

Kip Bacon (kip, spek, honing-mosterddressing, appel, rucola) 6.00

Polo Loco (kip, pesto, mozzarella, zongedroogde tomaat) 5.80

Zuiderse Kip (kip, rucola, pesto,  groene olijven, zongedroogde tomaat,  6.00
cashew, geroosterde paprika)

Surf & Turf (w)** (scampi, spek, saus naar keuze, sla, tomaat, komkommer) 7.00

Zeebries (w)** (gerookte zalm, scampi, kruidenkaas,  7.30
zongedroogde tomaat, pittenmix, rucola)

KOUDE BROODJES

Parmaham Mozzarella (parmaham, mozzarella,  5.80
balsamicocrème, tomaat, rucola)

Parmaham Pesto (parmaham, pesto, rucola, zongedroogde tomaat) 5.50

Parmaham (parmaham, parmezaanschilfers, pittenmix, rucola,  5.50
zongedroogde tomaat)

Gerookte Zalm Kruidenkaas (gerookte zalm, kruidenkaas,  5.50
rucola, ajuinpijpjes)

Gerookte Zalm (gerookte zalm, garnituur, saus naar keuze) 5.50

Kip Pesto (kip, pesto, rucola, zongedroogde tomaat) 5.40

Kip Ananas (kip, ananas, garnituur, saus naar keuze) 5.40

Kip Honing-Mosterd (kip, garnituur, honing-mosterddressing) 5.20

Kip (kip, garnituur, saus naar keuze)  5.00

Boulet Hemmy’s (boulet, spek, aardappelsalade, garnituur,  5.80 
ui, mayo & curryketchup)

Boulet Deluxe (boulet, spek, garnituur, ui, mayo & curryketchup) 5.30

Boulet Speciaal (boulet, aardappelsalade, garnituur, 5.10
ui, mayo & curryketchup)

Boulet (boulet, garnituur, ui, mayo & curryketchup) 4.60

Geitenkaas Spek (geitenkaas, spek, appel, honing) 5.70

Brie Spek (brie, spek, appel, honing) 5.40

Martino Deluxe (préparé, augurk, ui, martinosaus, ansjovis, kappertjes) 5.00 

Martino (préparé, augurk, ui, martinosaus) 4.80

Préparé (préparé, augurk, ui) 4.60

Mozzarella (mozzarella, rucola, parmezaanschilfers,  5.00
zongedroogde tomaat, peper & zout, olijfolie)

Tomaat Mozzarella (mozzarella, tomaat, rucola, peper & zout,  5.00
olijfolie, balsamicocrème)

Pesto Rucola (pesto, rucola, parmezaanschilfers,  4.80
zongedroogde tomaat, pittenmix)

Krabsalade* 4.50

Zalmsalade* 4.50

Tonijnsalade* 4.50

Kip Currysalade* 4.50 

Smos Hemmy’s (kaas, hesp, spek, aardappelsalade, garnituur, mayo) 5.70

Smos Deluxe (kaas, hesp, spek, garnituur, mayo) 5.20

Smos Speciaal (kaas, hesp, aardappelsalade, garnituur, mayo) 5.00

Smos (kaas , hesp, garnituur, mayo) 4.50

Kaas of hesp met garnituur  4.40

Kaas en hesp zonder garnituur 4.20

Kaas of hesp zonder garnituur 4.00

Veggie Italiaans (pestodressing, pittenmix, zongedroogde tomaat,  5.40
mozzarella, rucola)

Feta Humus (feta, humus, zwarte olijven, ui, sla, tomaat, komkommer) 5.20 

Caprese (pesto, mozzarella, tomaat) 5.00

Humus Gezond (humus, sla, tomaat, komkommer, wortelen, ei) 4.50

Gezond Anders (kruidenkaas, rucola, tomaat, bieslookdressing) 4.30

Gezond (garnituur met bieslookdressing)  4.00

WARME LANGE BROODJES

Brie Spek (brie, spek,  appel, honing)  5.90

Geitenkaas  Spek (geitenkaas, spek, appel, honing)  6.20

Kip Pesto (kip, pesto, rucola, zongedroogde tomaat)  6.00

Kip Honing-Mosterd (kip, garnituur, honing-mosterddressing) 5.80

Kip (kip, garnituur, saus naar keuze) 5.60

Boulet Hemmy’s (boulet, spek, aardappelsalade, garnituur, ui,  6.30
mayo & curryketchup) 

Boulet Deluxe (boulet, spek, garnituur, ui, mayo & curryketchup) 5.80

Boulet Speciaal (boulet, aardappelsalade, garnituur, ui, mayo & curryketchup) 5.60

Boulet (boulet, garnituur, ui, mayo & curryketchup) 5.10

Boulet “Giant Style” (boulet, sla, kaas, “giant style”- saus) 5.10

Boulet “Bicky Style” (boulet, bicky sauzen, bicky uitjes, augurken) 5.10

Kipburger Spek (kipburger xl, spek, saus naar keuze, garnituur) 6.00

Kipburger (kipburger xl, saus naar keuze, garnituur) 5.30

Fishburger (fishburger xl, saus naar keuze, garnituur) 5.50

Mexicano Spek (mexicano xl, spek, saus naar keuze, garnituur) 6.00

Mexicano Bicky (mexicano xl, bicky sauzen, bicky uitjes, garnituur) 5.50

*Toeslag garnituur = +0.80Koude broodjes kunnen warm verkregen worden +€0.50(W) Warm broodje

Veggie

** Enkel op bestelling


