
BROODJE VAN DE MAAND 
Een wisselend broodje ontstaan in het creatieve brein van 
onze koks | 10

BROODJE ZALM 
Een rijk belegd broodje zalm met o.a. kruidenspread. Keuze 
uit een meergranenbol of ciabatta | 9.5

BROODJE MAKREELSALADE 
Huisgemaakte makreelsalade met o.a. roomkaas en coleslaw. 
Keuze uit een meergranenbol of ciabatta | 9.5 

SANDWICH DE HEBBERD 
Clubsandwich met keuze uit sriracha-, rucola-pesto- óf 
truffelmayonaise | 10.5 

ITALIAANSE SANDWICH 
Sandwich met mozzarella, Serranoham, pesto en balsamico 
glaze. Keuze uit wit- of bruinbrood | 10.5

BROODJE KIEP 
Rijk belegd broodje met o.a. gemarineerde kippendijreepjes, 
ananas en cashewnoten (vegetarisch mogelijk) | 10.5 

PULLED CHICKEN
Langzaam gegaarde kip met o.a. coleslaw. Keuze uit een 
meergranenbol of ciabatta (vegetarisch mogelijk) | 10.5 

BROODJE CARPACCIO
Broodje carpaccio met o.a. Parmezaanse kaas en keuze uit 
truffel- of rucola-pestomayonaise | 11 

HAMBURGER DE HEBBERD
Black Angus burger geserveerd op een brioche met o.a. 
Emmentaler kaas, chorizo en barbecuesaus | 13 

KIMCHI BURGER 
Kimchi burger geserveerd op een brioche met o.a. 
Emmentaler kaas en barbecuesaus | 11 

- ONZE FAVORIETEN - - BLIJ ALS EEN EI -
DIE

ET

 Glutenvrij mogelijk
 Noten- en pindavrij mogelijk
 Lactosevrij mogelijk

Scan de qr-code en ontdek alle 
ingrediënten van de gerechten.

LUNCH

UITSMIJTER DE HEBBERD
3 spiegeleieren met chorizo, oude kaas, tomaat, sjalot 
en oregano. Keuze uit wit- of bruinbrood | 10 

UITSMIJTER HAM EN/OF KAAS
3 spiegeleieren met ham en/of kaas. Keuze uit wit- of 
bruinbrood | 9 

UITSMIJTER SPEK EN/OF KAAS
3 spiegeleieren met spek en/of kaas. Keuze uit wit- of 
bruinbrood | 9 

OMELET DE HEBBERD
Een royaal gevulde omelet met o.a. champignons, paprika, 
spekjes en kaas. Keuze uit wit- of bruinbrood | 10.5 

OMELET HAM EN/OF KAAS 
Omelet gevuld met ham en/of kaas. Keuze uit wit- of bruin-
brood | 9.5 

OMELET GEROOKTE ZALM
Een royaal gevulde omelet met o.a. gerookte zalm, kappertjes 
en crème fraîche. Keuze uit wit- of bruinbrood | 10.5 

Extra’s... Zin in iets extra’s bij je lunchgerecht? Bestel een lekker portie verse frites met cajunkruiden en mayonaise.

- AANRADER -
LIFLAF LUNCH

De liflaf lunch is een specialiteit van onze keuken, bestaande uit 
meerdere kleine gerechtjes. Zo proef je van alles wat! | 14

*Aanpassingen kunnen helaas niet gerealiseerd worden



SALADE MET KIP
Salade geserveerd met o.a. oosters gebakken 
kippendijreepjes (vegetarisch mogelijk) | normaal 14.5 | 
groot 17.5 
Tip: 100 gram extra gebakken kippendijreepjes | 3.5

MEXICAANSE SALADE
Mexicaans getinte salade met o.a. bonensalade, nachos 
en guacamole | normaal 13.5 | groot 16.5 

SALADE CARPACCIO
Carpaccio salade geserveerd o.a. met rucola-pesto- óf 
truffelmayonaise | normaal 14.5 | groot 17.5 

SALADE GEITENKAAS
Salade geserveerd met o.a. lauwwarme geitenkaas, 
honing en Serranoham | normaal 14.5 | groot 17.5 

SALADE VIS
Salade met o.a warm gerookte zalm, gebakken gamba’s 
en makreelsalade | normaal 15.5 | groot 19 

De salades worden geserveerd met een sneetje brood 
en kruidenboter.

- EEN BORD VOL -

LUNCH

GROENTE KROKETTEN MET BROOD 
OF FRITES
Twee groente kroketten. Keuze uit wit- of bruinbrood óf 
verse frites met mayonaise | 8.5 

KROKETTEN MET BROOD OF 
FRITES
Twee rundvlees kroketten. Keuze uit wit- of bruinbrood 
óf verse frites met mayonaise | 8.5 

PLATE HAMBURGER
Black Angus burger op een brioche met o.a. chorizo, 
Emmentaler kaas en barbecuesaus. Geserveerd met 
verse frites, mayonaise en salade | 19 

PLATE KIMCHI BURGER
Kimchi burger op een brioche met o.a. Emmentaler kaas 
en barbecuesaus. Geserveerd met verse frites, 
mayonaise en salade | 18 

PLATE SATÉ
Keuze uit kippendijsaté of varkenshaassaté geserveerd 
met o.a. satésaus, verse frites met mayonaise en
salade | 18.5 

HANDIG OM TE WETEN... Alle verse frites wordt geserveerd met cajun kruiden. 

- KONIJNENVOER -

- SPECIAL -
PLATE TOURNEDOS

200 gram gebakken tournedos geserveerd met jus, 
verse frites met mayonaise, wit brood en 

salade | 29 

Een echte aanrader voor de echte levensgenieter! 



TOSTI HAM EN/OF KAAS
Tosti met ham en/of kaas, geserveerd met ketchup | 5.5 


TOSTI MAKREEL
Tosti met huisgemaakte makreelsalade en Emmentaler 
kaas, geserveerd met srirachamayonaise | 7 

TOSTI KIP EN PAPRIKA
Tosti met gerookte kip, jonge kaas en puntpaprika, 
geserveerd met rucola-pestomayonaise | 7

TOSTI DE HEBBERD
Tosti met gerookte kip, oude kaas en sambal, 
geserveerd met verse frites en cocktailsaus | 8 

- TOSTI’S -

LUNCH

CHINESE TOMATENSOEP
Huisgemaakte Chinese tomatensoep met noedels, taugé 
en een soepstengel | 6.5 

WISSELEND SOEPJE 
Ontstaan in het creatieve brein van onze koks | 7

- LINKE SOEP -
DIE

ET

WIST JE DAT... Het woord ‘restaurant’ ooit alleen gebruikt werd voor een winkel die gespecialiseerd is in de verkoop van soep?

 Glutenvrij mogelijk
 Noten- en pindavrij mogelijk
 Lactosevrij mogelijk

Scan de qr-code en ontdek alle 
ingrediënten van de gerechten.



LIFLAF MENU
Het liflafmenu is een 3-gangen menu, bestaande uit 
meerdere kleine gerechtjes per gang. Zo hoef je geen 
keuze te maken en proef je van alles wat!

De gangen zijn ook los te bestellen.

Menu | 38
Voorgerecht | 12
Hoofdgerecht | 21
Nagerecht | 11.5

- LIFLAF - - VOORGERECHTEN -
DIE

ET

DINER

CHINESE TOMATENSOEP
Huisgemaakte Chinese tomatensoep met noedels, taugé 
en een soepstengel | 6.5 

WISSELEND SOEPJE 
Ontstaan in het creatieve brein van onze koks | 7

- LINKE SOEP -

BROOD MET SMEERSELS
Brood uit de oven geserveerd met 3 verschillende dips | 
normaal 5 | groot 6 

NACHOS ESPECIALES (om te delen)
Nachos met pulled chicken en kaasmix, geserveerd met 
guacamole, crème fraîche en pico de gallo (vegetarisch 
mogelijk) | 12 

- EEN GOED BEGIN -

YIN & YANG
Oosters gebakken kippendijreepjes met o.a. bao buns en 
barbecuelak (vegetarisch mogelijk) | 11 

GEVULDE KABOUTERHUISJES
Gevulde portobello met o.a. bieslookroomkaas en Grana 
Padano | 11.5 

CARPACCIO DE HEBBERD
Carpaccio geserveerd met o.a. rucola-pesto- óf truffel-
mayonaise | 11.5 

GUACAMOLE CRÈME
Huisgemaakte guacamole crème met o.a. gebakken 
paddenstoelen en toast | 10.5 

BEGIN GOED!... Wil jij het diner optimaal beginnen? Start dan met een heerlijk verfrissend glas prosecco!

 Glutenvrij mogelijk
 Noten- en pindavrij mogelijk
 Lactosevrij mogelijk

Scan de qr-code en ontdek alle 
ingrediënten van de gerechten.

- AANRADERS -
TUNA TATAKI

Tonijn tataki gemarineerd in onze huisgemaakte lak en 
geserveerd met o.a. balsamicomayonaise | 13 

DUCK TATAKI
Getrancheerde en gerookte eendenborst geserveerd 

met o.a. sinaasappelvinaigrette en sojasaus | 13 




SALADE MET KIP
Salade geserveerd met o.a. oosters gebakken 
kippendijreepjes (vegetarisch mogelijk) | normaal 14.5 | 
groot 17.5 
Tip: 100 gram extra gebakken kippendijreepjes | 4

MEXICAANSE SALADE
Mexicaans getinte salade o.a. met bonensalade, nachos 
en guacamole | normaal 13.5 | groot 16.5 

SALADE CARPACCIO
Carpaccio salade geserveerd o.a. met rucola-pesto- óf 
truffelmayonaise | normaal 14.5 | groot 17.5 

SALADE GEITENKAAS
Salade geserveerd met o.a. lauwwarme geitenkaas en 
Serranoham | normaal 14.5 | groot 17.5 

SALADE VIS
Salade met o.a. warmgerookte zalm, gebakken gamba’s 
en makreelsalade | normaal 15.5 | groot 19 

- KONIJNENVOER - - VIS OP ‘T DROGE -

DINER

ATLANTVIS
Op de huid gebakken roodbaars geserveerd met o.a. 
paprikarisotto en witte wijn-lauriersaus | 23 

ZALM JE ‘M HEBBEN
In rode biet gemarineerde zalm geserveerd met o.a. 
gegrilde groene asperges en citruscrème | 22 

BERMUDA DRIEHOEK
Roodbaars, zalmmootje en een gambaspies geserveerd 
met o.a. paprikarisotto en witte wijn-lauriersaus | 27.5 


- VLEES IN DE KUIP -
BUIKSPEK
Langzaam gegaarde buikspek, afgelakt met honing-tijm 
lak en geserveerd met gegrilde groene asperges, zoete 
aardappelpuree en jus de veau | 22.5 

KLUIVERTJES
600 gram van Barnevelds beroemdste spareribs 
geserveerd met knoflook- en chilisaus | 19.5 

DE HEBBERD
Varkenshaassaté geserveerd met o.a. satésaus, 
cassave en mini loempia’s | 19 

KIP OP STOK 
Kippendijsaté geserveerd met o.a. satésaus, cassave en 
mini loempia’s | 19 

INGEBURGERD
Black Angus burger geserveerd op een brioche met 
o.a. Emmentaler kaas, chorizo en barbecuesaus | 19.5 


DRANKJE ERBIJ?... Benieuwd naar welk wijntje of biertje goed bij jouw gerecht past? Vraag de bediening om advies!

- HEBBERD SPECIAL -
INGEWIKKELD HÈ

Ossenhaas medaillons omwikkeld met spek, geserveerd 
met wokgroenten, zoete aardappelpuree en 

stroganoffsaus 
24.5



DAT WORDT LAPPEN
XL-schnitzel geserveerd met een gevulde champignon-
roomsaus | 20 
Aanrader: gebakken spiegelei | 1

VLINDERS IN DE BUIK 
Zoetpittig afgelakte gevlinderde piepkuikens geserveerd 
met o.a. zoetzure saus en salade | 22.5 

TOURNELEDOKIE
200 gram gebakken tournedos geserveerd met 
wokgroenten en jus de veau | 29.5 

KENNIEKIEZE
Mixed grill met ossenhaasmedaillon omwikkeld met 
spek, gemarineerde kippendij, sparerib, wokgroenten 
en chili- en knoflooksaus | 27.5 

- VLEES IN DE KUIP - - DIERVRIENDELIJK -

WAT ZIT ERBIJ?... Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse frites en mayonaise. Frisse salade erbij 
gewild? Geef dit dan aan bij de bediening.

DINER

RISOTTO MET GROENE ASPERGES 
Paprikarisotto met o.a. groene asperges, spinazie, 
Gorgonzola en paddenstoelen | 20 

KIMCHI BURGER
Kimchi burger geserveerd op een brioche met o.a. 
Emmentaler kaas en barbecuesaus | 18.5 

SPAGHETTI COURGETTI 
Spaghetti van courgette in een romige pestosaus met 
o.a. champignons en vegetarische spekjes | 20 

- EXTRA’S -
KOUDE SAUZEN 
Mayonaise | curry | ketchup | knoflooksaus | chilisaus | 
barbecuesaus | 1

WARME SAUZEN
Satésaus | roomsaus met champignon, ui en spek | 
stroganoffsaus | jus de veau | 2

FRITES
Verse frites met mayonaise | 3.5

PUREE
Zoete aardappelpuree | 3.5

GROENTEN
Wokgroenten | 3.5

DIE
ET

 Glutenvrij mogelijk
 Noten- en pindavrij mogelijk
 Lactosevrij mogelijk

Scan de qr-code en ontdek alle 
ingrediënten van de gerechten.



LIFLAF 
Een combinatie van meerdere nagerechten | 11.5

DAME BLANCHE
Een klassieker: 3 bollen vanille-ijs met chocoladesaus, 
brownie en slagroom | 7.5 

COUPE KANEEL
2 bollen kaneelijs, 1 bol vanille-ijs, appel, kaneel, 
slagroom en karamelsaus | 7.5 

CHEESECAKE
Wisselende cheesecake geserveerd met een bolletje ijs 
en slagroom | 8

CRÈME BRÛLÉE
Custard met een gekarameliseerde suikerlaag 
geserveerd met een bolletje ijs | 7 

- HET IJS BREKEN -

DINER

KOFFIE?... Een dessert toch iets teveel? Kijk dan eens op onze borrelkaart voor een van onze speciale koffies!

APFELSTRUDEL 
Warme apfelstrudel geserveerd met sinaasappelsaus, 
vanille-ijs en slagroom | 7.5 

AMERICAN MILKSHAKE
Keuze uit kiwi, banaan, aardbei, vanille of chocola en 
geserveerd met slagroom | 5 

KOFFIE COMPLEET 
Uw keuze uit verschillende koffies of thee geserveerd 
met kleine, zoete lekkernijen | 7

- HET IJS BREKEN -

- CHEF’S KEUZE -
TRIO VAN CHOCOLADE

Pure chocoladebonbon van vanilleparfait en gezouten 
karamel, melkchocoladecake met pistache en witte 

chocolademousse met framboos
10

- COCKTAIL -
ESPRESSO MARTINI

Een echte after dinner cocktail! 
Een zoete en krachtige mix van espresso, 

Smirnoff Vodka en Tia Maria



BALLONVAART

- CADEAU -
Verras uw geliefde, familie, vrienden of zakenrelatie en 

geef een ballonvaart cadeau.

- ARRANGEMENT -
DINER & BALLONVAART 

Geniet van een twee- of driegangenmenu bij De Hebberd in 
Barneveld of Amersfoort en maak dezelfde avond nog een 

ballonvaart in één van de twee Hebberd ballonnen.

Een avond om nooit te vergeten!

HOOGTEVREES?... In een luchtballon heeft u gegarandeerd geen last van hoogtevrees, omdat er geen contact met de 
grond is. Er zijn zelfs ballonvaarders met hoogtevrees!


