AFHAAL MENU HELDEN
LUNCH:
SANDWICHES

SPECIALS

(Wit- of bruin landbrood)

CARPACCIO

€7,95

TUNA

€7,45

Tonijnsalade, ui, tomaat en komkommer

Authentieke Indonesische varkenssaté,
atjar, kroepoek met ketjapsaus en frites

AVOCADO

€5,95

SMOOTHIE BOWL

Dungesneden rundermuis met truffelmayonaise

Smashed avocado, tomaat, ui, fetakaas
en komkommer (Extra BACON +1,25 of
POCHED EGGS +1,75)

KROKETTEN

€7,45

Groente- of runderkroketten met brood

SATE BABI

€10,95

€ 6,75

Smoothie van mango, ananas, yoghurt
met acai, granola, kokos vlokjes en vers
fruit

SALAD

(Wit- of bruin landbrood +0,75)

ZALM

€9,95

CARPACCIO

€8,95

Verse zalm met ui, kappertjes en avocado

DRANKEN

Dungesneden rundermuis met
truffelmayonaise en parmezaanse kaas

Chaudfontaine blauw of rood

€1,75

GEITENKAAS

Coca cola of cola light

€1,75

Warme geitenkaas uit de oven
met walnoten

€9,95

Fanta cassis of orange

Fuze tea lemon of green

LUNCH:

Voor 12.00 uur bestellen, ophalen tussen 12:00 -15:00 uur

DINER:

Voor 12.00 uur bestellen, ophalen tussen 17:00 -20:00 uur
maartensdijk@heldenrestaurant.nl
030 200 41 44 of 06 152 640 45

€1,75
€1,75

AFHAAL MENU
COLD

Kies 6 wereldgerechten

BROOD & DIPPERS

Brood met verschillende dippers

BIETENCARPACCIO

Dungesneden rode bieten met feta,
rucola met frambozendressing

FATTOUSH SALADE

Libanese salade met komkommer, paprika,
tomaat, Romeinse sla, radijs met sumak en
citroendressing

CARPACCIO

Beroemd Italiaans gerecht met dungesneden rundermuis met truffelmayonaise, pijnboompitten, rucola en Parmezaanse kaas

GRAVAD LAX

Een typisch Scandinavisch gerecht van
rauwe zalm met mosterd dille dressing op
toast

PRAWN & CRAB COCKTAIL

Engelse cocktail van garnalen en krab met
speciale ‘Helden’ saus

YUM WOON SEN

Thaise glasnoedel salade met mango,
pinda, koriander met chili-limoen dressing

HOT
EBI FURAI

Krokante gamba’s met sriracha mayonaise

LOEMPIA

Een oorspronkelijk Chinees gerecht gemaakt van filodeeg, ei, groente en taugé
geserveerd met chilisaus

SATÉ BABI

SHARING DINNER VOOR 19,95

Authentieke Indonesische varkenssaté,
seroendeng, atjar, kroepoek met ketjapsaus

NACHO’S

Een gerecht uit Mexicaans keuken dat bestaat uit tortilla chips, bedekt met jalapeño,
tomatensalsa en cheddar geserveerd met
avocado en crème-fraiche

JAMAICAN JERK

Kipvleugels gekruid in typische Jamaicaanse kruiden

SHRIMP ON THE BARBIE

Een beroemd Australisch gerecht gekruid
met limoen en citroen afgemaakt met
peterselie

JUICY LUCY

Mini burgers, cheddar, bacon, uienringen
met huisgemaakte saus

MELANZANE ALLA PARMIGIANA

Een traditionele Italiaanse ovenschotel van
laagjes aubergine, Parmezaanse kaas en
basilicum in tomatensaus

¼ AYAM KUNING

Gemarineerde Indische ¼ kip uit de rotisserie met witte rijst, gebakken ui en sambal
pedis

EXTRA
FRITES

Frietjes met mayonaise

ZOETE AARDAPPEL FRIETJES
Frietjes, Parmezaanse kaas met
truffelmayonaise

GROENE SALADE

Sla, komkommer, ui en tomaat met
Franse dressing

