AFHAAL MENU HELDEN
COLD

HOT

BROOD & DIPPERS
Brood met verschillende dippers

EBI FURAI
Krokante gamba’s met sriracha mayonaise

BIETENCARPACCIO
Dungesneden rode bieten met feta, rucola en
frambozendressing

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

VITELLO TONNATO
Een Italiaans gerecht met dungesneden kalfsvlees
bedekt met romige tonijnmayonaise
CARPACCIO
Beroemd Italiaans gerecht met dungesneden
rundermuis met pesto mayonaise, pijnboompitten,
rucola en Parmezaanse kaas

SATÉ AYAM
Authentieke Indonesische saté van kippendijen,
seroendeng, atjar, kroepoek met ketjapsaus
CHILI SIN CARNE
Een heerlijk Mexicaans gerecht met bonen en
groente geserveerd met nacho’s

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

JUICY LUCY
Amerikaanse mini burgers met cheddar, bacon,
uienringen met huisgemaakte saus

TABOULEH SALADE
Een salade uit Libanese keuken met bulgur, tomaten,
munt en peterselie

GOATCHEESE
Geitenkaas met honing en tijmsaus uit de oven

PRAWN & CRAB COCKTAIL
Engelse cocktail van garnalen en krab met speciale
‘Helden’ saus
SPANAKOPITA
Griekse taart gemaakt met spinazie, fetakaas,
eieren, dille en ui

ALBONDIGAS EN SALSA
Spaanse gehaktbal in tomatensaus
RAVIOLI TARTUFO
Italiaanse gevulde pasta kussentjes met bospadden
stoelen afgemaakt met truffelroomsaus

EXTRA
FRITES
Frietjes met mayonaise

AFHALEN BIJ

RATATOUILE
Frans gerecht van gestoofde groenten
PATATAS BRAVAS
Een Spaanse klassiek aardappelen met tomatensaus
GROENE SALADE
Sla, komkommer, ui en tomaat met Franse
dressing

RESTAURANT
Wilhelminaweg 126, 3738MC Maartensdijk
www.heldenrestaurant.nl
heldenrestaurant@icloud.com
030 200 41 44 of 06 152 640 45

•	Bestellen kan via WhatsApp, telefonisch of per
mail
•	Graag uw bestelling met uw naam, uw telefoon
nummer, het tijdstip van afhalen
• We zijn geopend van vrijdag tot en met zondag
•	Tussen 16:00 - 21:00 uur kunt u afhalen of laten
bezorgen
• Telefonisch bestellen kan vanaf 14:30 - 20:00 uur
•	Wilt u a.u.b. minimaal 1,5 meter afstand houden
bij het ophalen
•	We bezorgen binnen een straal van 5 km en een
minimale besteding van €30,00 euro.
De bezorgkosten zijn €2,50
• Betalen kan per pin of cash of betaalverzoek

AFHAAL MENU HELDEN
SPECIALS

HUISGEMAAKTE DESSERT

NASI RAMES €12,95
Keuze uit: Witte of gele rijst met sambal goreng
tempe, sambal goreng telor met boontjes, saté
ayam en rendang, kroepoek en atjar
INDONESISCHE RIJSTAFEL €29,95
(2 personen)
Keuze uit: Witte of gele rijst
- mini loempia
- sambal goreng tempé
- sambal goreng telor
- sambal goreng boontjes
- saté ayam
- rendang
- atjar
- kroepoek

ITALIAANSE TRADIZIONALE €11,95
Lasagne alla Bolognese
De tradionele lasagne met een rijkgevulde saus van
gehakt en bedekt met romige laag bechamelsaus
en kaas. Geserveerd met groene sla
HOLLANDSE KOST €10,95
Wisselende stamppot met vlees

CHEESECAKE €3,95
Cream kaastaart met rode fruit coulis
BANANENBROOD €3,95
De naam zeg het al: een klassieke bananencake,
lekker als toetje of bij de koffie
BROWNIE €3,95
Deze chocoladetaart met chocolade ganache is een
regelrechte verleiding voor de echte chocoholic

DRANKEN
CHAUDFONTAINE €2,25
Blauw of rood
COCA COLA €2,25
Cola of light
FANTA €2,25
Cassis of orange
LIPTON ICE TEA €2,50
Sparkling of green
SPRITE €2,25

BIJGERECHTEN

WIJNEN

BROOD & DIPPERS
€ 3,95
Brood met verschillende dippers

FLES RODE WIJN €14,95
Merlot of Cabernet sauvignon

FRITES
€ 4,25
Frietjes met mayonaise

FLES WITTE WIJN €14,95
Chardonnay of Sauvignon blanc

RATATOUILE
€ 4,95
Frans gerecht van gestoofde groenten

FLES ROSE WIJN €14,95

PATATAS BRAVAS
€ 4,95
Een Spaanse klassiek aardappelen met tomaten
saus

FLES PROSECCO €16,95

GROENE SALADE
€ 3,75
Sla, komkommer, ui en tomaat met Franse
dressing

RESTAURANT
Wilhelminaweg 126, 3738MC Maartensdijk
www.heldenrestaurant.nl
heldenrestaurant@icloud.com
030 200 41 44 of 06 152 640 45

