
Tag ons op social media @restaurant_helai@restaurant_helai 

Afhalen en bezorgen

Shir yakh €5,50 
Traditioneel Afghaanse ijs met 
pistache en kardemom.

Welkom bij Helai 

Volg je ons al op social?
Mis geen enkele update meer. Volg ons op social media 

voor de lekkerste Afghaanse gerechten. 

Meer Helai beleven?

Desserts
Grand dessert €16,00
Een combinatie van verschillende 
gerechten, versierd met droogijs en 
vuurwerk

Dame blanche €7,45
Heerlijke vanille-ijs en slagroom over-
goten met een lopende chocoladesaus.

Baklava €7,45 
Traditionele lekkernij van filodeeg met 
honing en pistachenoten. Geserveerd met 
een bolletje ambachtelijk vanilleijs

Firni €6,45
Romige oosterse  pistache-
pudding

Chocoladetaartje €7,45
Lopend chocoladetaartje met 
een  bolletje ambachtelijk 
vanille-ijs

Sorbetijs €6,45
Drie bolletjes ambachtelijk 
ijs naar keuze

Cream roll €6,45
Met room gevuld bladerdeeg 
geserveerd met een bolletje 
ambachtelijk vanille-ijs

Mango sorbet met kokos €7,45
Mango sorbertijs en een parfait van 
mango.

Bezoek onze website voor meer informatie en/of 
reserveringen: www.helai.nl/aanbod 

Zaalverhuur Cadeaubon

Catering

Scan de code!

Bij ons kunt u genieten van heerlijke lunchgerechten en 
kennis maken met de Afghaanse keuken. Hiervoor bieden wij 

zowel gerechten uit de Afghaanse keuken als de klassieke lunch
gerechten met een Afghaanse twist. U kunt kiezen uit broodjes, 

salades, soep en specials of een proeverij van verschillende soorten 
gerechten. Wilt u samen van een gerecht genieten?

 Dan kunt u dit doen met onze Helai etagère of grand dessert.

V



Tag ons op social media @restaurant_helai@restaurant_helai 

Broodjes

Salade 

Specials

Proeverij & Shared dining

Broodje Shami €9,95
Pittige rundergehakt kebab op een 
vers stokbroodje op een bedje van 
komkommer spaghetti.

Shami Bowl €15,95
Een heerlijke gemengde frisse 
salade met shami in een bowl 
van ijsbergsla. 

Kip salade €15,95
Frisse salade met mals ge-
marineerde kipfilet vers van de 
houtskool barbecue en krokante 
wonton.

Gamba’s salade €17,95
Salade met vers gemarineerd en 
gesatureerde gamba’s, afgetopt 
met groene kruiden olie.

Zalm salade €17,95
Dungesneden Schotse 
gerookte zalm met frisse sla.

Chapli kebab €16,50
Afghaanse hamburger op een huis-
gemaakte bol met een bedje van rode 
ui, komkommer en salade.

Snack Platter €17,50
Een lekkere proeverij van verschillende hartige snackgerechten.

Tijdelijk niet beschikbaar
Broodje Zalm €11,95
Schotse gerookte zalm op een hu-
isgemaakt broodje, geserveerd met 
een heerlijke huisgemaakte limoen 
mayonaise. 

Ash €6,50
Oma’s Afghaanse groente-
soep met noedels, bonen en 
yoghurtsaus


