JACOBS LUNCH

tot 16 uur

keuze uit wit of bruin brood (met spelt uit Sint-Oedenrode) van Bakkerij Bekkers
Heeft u een allergie? Meld het ons!

HELDEN MAALTIJDSALADES
Salade kip cashew •
Gemarineerde kip, cashewnoten,
cassave kroepoek en ketpjapdressing 13.50

de hele dag te bestellen

Salade gerookte zalm en gefrituurde gamba’s •
Gerookte zalm, gefrituurde gamba’s,
gele biet, croutons en kruidencrème 13.50
Quinoasalade •
Met groenten en gegrilde halloumi 13.50
		

SALADE CARPACCIO •
Dungesneden ossenhaas, krokant
gebakken spekjes, geroosterde pijnboompitjes,
Parmezaanse kaas
meestgekozen salade
en huisgemaakte
truffelmayonaise 13.50

KLASSIEKERS
Heldenburger •
hier komen gasten voor terug!
Gegrilde runderburger op een Italiaanse bol met
knapperige sla, uitgebakken bacon, jong belegen kaas, ui
en een gebakken ei, frietjes, mayonaise en ketchup 16.50
Oma Bobs vleeskroketten •
broodslices,
twee draadjesvleeskroketten en mosterd 10
Oma Bobs garnalenkroketten •
broodslices, twee
garnalenkroketten en cocktailsaus 12.50
Kipsaté • 3 stokjes kipsaté, satésaus, gefrituurde ui,
taugé, atjar, kroepoek, broodslices of frietjes 16.50

Flammkuchen •
keuze uit: vlees, vis of vega,
rode ui geraspte kaas en crème fraîche 11

Kientjesburger • 6.50

met Hollandse garnalen 9

Carpaccio •
Dun gesneden ossenhaas, spek, pijnboompitjes, rucola,
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise 12
brie, notenmix en honing 9

Filet •

Martinosaus, augurk, ei, en uitjes 9

Gerookte zalm •
gerookte zalm, gele biet, rode ui, verse
avocado en kruidencrème 11
Clubsandwich kip • broodslices, kipfilet, sla, bacon,
komkommer, tomaat en eiersalade 11
Clubsandwich zalm • broodslices, gerookte zalm, sla,
tomaat, komkommer en krabsalade 11

EIERGERECHTEN & TOSTI’S

SOEPEN

Verse tomatensoep • ratatouille, gehaktballetjes en pesto 6
Soep van het moment • vraag onze bediening! 6
Soep uit eigen tuin • vraag onze bediening! 6
Bevat gluten

High Tea • 2 uur onbeperkt
koffie en thee, dagsoep,
plank met zoete en hartige
lekkernijen 21 P.P.

Frikandel, kroket, kipnuggets of
kibbeling met friet • 5

Kip cashew •
Gemarineerde kip, cashewnoten, sla,
cassave kroepoek en ketjapdressing 11.50

Warme brie •

Heldenlunchplank
Diverse kleine lunchgerechten
geserveerd op een plank
(vanaf twee personen, keuze
v/d chef, 13.50 P.P.)

Helden vleesproeverij •
3 broodslices belegd met
carpaccio, rosbief en een Oma Bobs vleeskroket 12.50
KIENTJESKAART
		
Worstenbroodje • 3
Helden visproeverij •
3 broodslices belegd met
tonijnsalade, gerookte zalm en een Oma Bobs
Kientjesuitsmijter •
Een aan twee kanten gebakken
garnaalkroket 12.50
eitje op een zacht wit bolletje 4
Helden vegaproeverij •
3 broodslices belegd met
Kientjestosti • 5
eiersalade, brie en een kaaskroket 12.50
Tomatensoepje • 4

BROOD

Krabsalade •

JOUW HELDENMOMENT

Bevat lactose

Uitsmijter •
brood, 3 eieren, ham, kaas en spek 8.50
Boerenomelet uit de oven •
brood, 2 eieren en
diverse groenten 9.50
Tosti kaas 5 •
tosti ham & kaas 5.50 •
tosti Hawaï 6 •

Pannenkoek •
Met poedersuiker 6.50
Pannenkoek speciaal •
Met poedersuiker, stroop,
slagroom en heerlijke
versiersels 7
Pannenkoek met kaas •
Met poedersuiker en kaas 7
Pannenkoek met spek •
Met poedersuiker en spek 7
Pasta bolognese •
Pasta met gehakt en
tomatensaus 7
Vitaminespies •
Spies met diverse groenten
en fruit 2.75

