
WIST JE DAT?

... wĳ ook een fijne plek zĳn om
te vergaderen, een bĳeenkomst of een
feest te organiseren?

Hapje, drankje, lunch, borrel en diner.
Midden in het groen. De mogelĳkheden zĳn 
onbeperkt. Vraag naar Kim of mail naar
reserveringen@deheldenvankien.nl.

THUIS OOK
GENIETEN VAN
DE HELDEN VAN KIEN?

Wĳ bezorgen lunch, borrel, diner
en nog veel meer! Kĳk voor het
volledige assortiment op
www.deheldenvankien.nl.

     BEVAT GLUTEN

BEVAT LACTOSE

VEGETARISCH

�g gezeig �t
�n groepje!

Le�� ge�eten,

      �t smakelijk!

SALADES  14,50

KIP CASHEW  |  cashewnoten, cassave, ketjap
CARPACCIO  |  Parmezaan, pĳnboompitjes, spek,
rucola, truffelmayo
POKÉBOWL MET VERSE ZALM  |  edamamebonen, wakamé,
avocado, rĳst, ketjap
POKÉBOWL MET FALAFEL  |  edamamebonen, wakamé,
avocado, rĳst, ketjap
  
WARME GERECHTEN  12,50

TACO’S  |  gekruid gehakt, kaas, tomatensalsa, sla
FLAMMKUCHEN  |  brie, rucola, noten, honing
HELDENBURGER   |  runderburger, Italiaanse bol, ei, spek, kaas,
ui, tomaat, friet   +4
KIPSATÉ  |  kroepoek, atjar, ui, brood of friet   +4
  
BROOD  12,50

OMA BOBS GARNALENKROKETTEN  |  cocktailsaus
KIP CASHEW  |  cashewnoten, cassave, ketjap
CARPACCIO  |  Parmezaan, pĳnboompitjes, spek, rucola, truffelmayo 
PITTIGE TONĲN  |  kappertjes, avocado, rode ui, chili
GEROOKTE ZALM  |  gele biet, rode ui, avocado, kruidencrème
CLUBSANDWICH KIP  |  eiersalade, spek, sla, tomaat, komkommer

OMA BOBS VLEESKROKETTEN  |  mosterd   10,50
UITSMĲTER  |  3 eieren, keuze uit; ham, kaas, spek   10,50

 

365 DAGEN PER JAAR GEOPEND

7 DAGEN PER WEEK VANAF 10 UUR

KEUKEN OPENT OM 11 UUR

HEEFT U EEN ALLERGIE?
MELD HET ONS

HELDENLUNCHPLANK / 15,50
vanaf 2 personen

HIGH TEA / 22,50
vanaf 2 personen

keuze van de chef inclusief soep uit eigen moestuin etagère met zoete en hartige lekkernĳen

La� je v�r��n

Onze kl�siek�

DEHELDENVANKIEN.NL

V�r de echte

     chocol�elov�

PROEVERĲ  13,50

HELDEN VEGA PROEVERĲ  |  eiersalade, brie, kaaskroket
HELDEN VLEES PROEVERĲ  |  Coppa di Parma, carpaccio,
Oma Bobs vleeskroket
HELDEN VIS PROEVERĲ  |  pittige tonĳnsalade, gerookte zalm,
Oma Bobs garnalenkroket 

SOEPEN  7

SOEP UIT EIGEN TUIN  |  vraag het ons
ASPERGESOEP  |  bosui, gerookte zalm
TOMATENSOEP  |  paprikamix, balletjes, pesto
alle soepen kunnen vegetarisch geserveerd worden 

TOSTI, PANINI, WRAP  7

TOSTI  |  kaas, keuze uit; ham en ananas 
PANINI  |  mozzarella met pesto                of kip met kaas
WRAP  |  zalm of pulled chicken 

VERWENNERĲ  7

DAME BLANCHE  |  chocolade, slagroom
MONCHOU  |  roodfruit, bastogne, frambozenĳs
TIRAMISU  |  aardbeien, aardbeienroomĳs
TOBLERONE BROWNIE   |  chocolade mousse, caramel
COUPE AARDBEI  |  aardbeien, roomĳs, slagroom 
KAASPLANKJE  |  vier kazen, notenmix, vĳgenbrood, druiven        +2,95
PROEVERĲ OM TE DELEN  |  vanaf 2 personen
keuze van de chef


