
HEART Café  .  Bitten & Aage Damgaards Plads 2  .  7400 Herning  .  29 37 89 59  .  cafe@heartmus.dk 

Weekend brunch                                           

Brunch med kaffe, the og juice ad libitum 169,00 kr.  

Børn under 10 år 65,00 kr. -  børn under 3  år gratis 

 Røræg på øko æg med bacon 

 Brunchpølser med ramsløg 

 Salsiccia pølse og serranoskinke med hjemmelavet pesto og sylt 

 Blåskimmel ost med kornblomstdrys 

 Paté m. madagasker  peber 

 Tomme de savoire fastost  

 Le Maubert brie med nøddekompot i honning 

 Marmelader på hindbær og appelsin. 

 Græsk yoghurt med hjemmelavet granola og akacie honning 

 Udvalg af forskelligt frugt og grønt 

 Amerikanske pandekager med ahornsirup 

 Hjemmebagt kager 

 Spelt bondestykker med saltet smør 

 Friskbagt rugbrød 

Serveres i tidsrummet mellem kl. 11:00 og 13:00. 

Priserne er inkl. moms. 

Weekendbrunch tilbydes kun ved forudbestilling til caféen T 29378959 

Det er muligt at bestille brunch fra tirsdag kl. 11.00 til fredag kl. 14.00.  

Vi laver også gerne brunch til jeres fest - barnedåb, fødselsdag m.m. 

Der kan tilkøbes nedenstående 

 Velkomstdrinks Prosecco …………………..………... 50 kr. 

 Velkomstdrinks hvidvin og hyldeblomst …………. 45 kr. 

 Husets hvid/rødvin ..……………………………………. 195 kr. 

 Øl ……………………………………………………………... 30 kr. 

 Sodavand ………………………………………………….. 

 Kaffe/the pr. kande..…………………………………… 

 Kage …………………………………………………………. 

25 kr. 

75 kr. 

30 kr. 

 

 Hvid dug af kraftig papir pr. kuvert ………………… 

 Hvid stofdug pr. kuvert (ved min. 40 prs) ………… 

 Lys, servietter og blomster (pr. bord) ……………… 

 

 Lukning af den øverste del af caféen for øvrige 

 Leje af lukket lokale (max. 36-40 pers.)   

 

5 kr. 

20 kr. 

60 kr. 

 

2.000 kr. 

1.500 kr. 

 

Derudover er det muligt at lave en specialaftale, hvor dine gæster får  

adgang til kunstudstillingerne i forbindelse med dit arrangement. 

Udenfor tidsrummet kl. 11:00 til 16:00 er der et tillæg på leje af lokale 

og personaletimer. 

Annullering af booking senest 3 uger før afholdelse af arrangementet 

uden beregning, efterfølgende opkræves 75% af den aftalte pris. 

Endelig deltagerantal oplyses 8 dage før arrangementet. 

Kontaktperson: Britta Sandager - T: 96 28 17 03 - E: bs@heartmus.dk 

(træffes mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00) 

mailto:bs@heartmus.dk

