
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.

3 GANGEN KEUZEMENU / 31,50
stel zelf samen

3 GANGEN SHARED DINING / 29,50
keuze van de chef

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

BROOD  6

BREEKBROOD  |  tapenade, aioli, olĳfolie
SPELTBOL  |  kruidenboter, aioli

LEKKERS OM TE DELEN  7

CALAMARIS  |  knoflookdip 
EMPANADA KIP PIRI PIRI
GROENTEKROKETJES
BRUSCHETTA  |  tomaat, avocado, kaas
GARNALENKROKETJES
HAMPLANKJE  |  coppa di parma, serranoham
PROEVERĲ OM TE DELEN   |  vanaf 2 personen
keuze van de chef

SOEPEN  7

SOEP uit eigen moestuin   |  vraag het ons
ASPERGESOEP  |  bosui, gerookte zalm
TOMATENSOEP  |  paprikamix, balletjes, pesto
alle soepen kunnen vegetarisch geserveerd worden

VOORGERECHTEN  11

CARPACCIO  |  Parmezaan, pĳnboompitjes, spek,
   rucola, truffelmayo +2,50
          GAMBA  |  knoflook, peper, peterselie
                TATAKI VAN ZALM  |  wakamé, edamamebonen, sojasaus
          BURRATA  |  cherrytomaat, balsamico, basilicum
     ASPERGESALADE  |  witte en groene asperges, kruidendressing
VITELLO TONNATO  |  kalfsvlees, tonĳnmayo, kappertjes
PROEVERĲ OM TE DELEN   |  vanaf 2 personen
keuze van de chef

HOOFDGERECHTEN  19

TOURNEDOS VAN DE GRILL  |  geroosterde groenten, 
saus naar keuze; peper          , champignon          , truffeljus       +4,95
RIBEYE VAN DE GRILL   |  geroosterde groenten   +2,95
lekker mals door het vetrandje
VARKENSHAAS  |  licht gepekeld, gebakken asperges
saus naar keuze; peper          , champignon          , truffeljus       +4,95
EENDENBORST  |  gepekeld, PX sherry saus
SPARE RIBS  |  salade, drie sausjes 
RAVIOLI  |  Reypenaer kaas gegrilde little gem, tomatensaus
ZALM  |  uit de oven, asperges, hollandaise saus
PAËLLA  |  garnalen, kip, rĳst, groente
COQUILLES  |  doperwtencrème, asperges, linguine pasta       +2,95
SALADE SURF&TURF  |  gamba, ossenhaas
LUXE VISSALADE  |  coquille, gamba, zalm
VOORJAARSSALADE  |  witte en groene asperges, parelcouscous
PROEVERĲ OM TE DELEN   |  vanaf 2 personen, keuze van de chef

HELDENBURGER  |  runderburger, Italiaanse bol,
ei, spek, kaas, ui, tomaat   16,50
KIPSATÉ  |  kroepoek, atjar, ui               16,50

alle hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes

NAGERECHTEN  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

                 BĲGERECHTEN  4

                   SEIZOENSGROENTE
                asperges, wortel en doperwtjes
            FRISSE SALADE
        PUNTZAK FRIET
   GEKRUIDE AARDAPPEL WEDGES

 

V�r de echte

     chocol�elov�

La� je v�r��n

V�r avo�uurlijke helden

Le�� ge�eten,

      �t smakelijk!

365 DAGEN PER JAAR GEOPEND

7 DAGEN PER WEEK VANAF 10 UUR

KEUKEN OPENT OM 11 UUR

HEEFT U EEN ALLERGIE?
MELD HET ONS


