WARME DRANKEN
KOFFIE

Liever
soyamelk
of decafé?
Dat kan!

Koffie

Dranken

FRISDRANKEN

Espresso
Dubbele espresso
Cappucino

Sourcy blauw / rood

Latte macchiato

Sourcy fles blauw / rood

Koffie verkeerd

Coca cola / zero

Warme chocomel – met slagroom

Fanta orange
Fanta cassis

THEE

Lipton ice tea sparkling  

Verse muntthee

Lipton ice tea green  

Verse gemberthee

Royal club Rivella  

Diverse smaken thee

Royal club Bitter Lemon  
Royal club Ginger Ale  

SPECIAALKOFFIE

Sprite

IJskoffie caramel / choco met slagroom

Fristi

Latte caramel / choco met slagroom

Chocomel

GEBAK

Tip:

Ook
lekker
voor thuis!

LOKALE SAPPEN VAN APPEVEN
Jus d’orange
Appelsap troebel

Grote koek
Huisgemaakt gebak
Limburgse vlaai

Het is niet uitgesloten dat onze producten allergenen bevatten.
Vraag de bediening voor meer informatie.

Openingstijden:  Woensdag t/m Zondag 11.00 - 18.00 uur

Volg jij ons al?

Helden van Helden

Lunch

SOEP
Aspergesoep

Asperges van Peeters (Helden) - oerbrood

ROBUUSTE TOSTI – keuze uit wit of bruin

Dagsoep

Wisselende soep - oerbrood

Boerenkaas

OERBROOD – keuze uit wit of bruin

Boerenkaas van Mertens (Kessel) - bourgondische ham huisgemaakte tomatenketchup

Carpaccio

Geitenkaas

Pulled chicken

Pulled chicken

Geitenkaas van De Bokkesprong (Noord-Limburg) granny smith appel - stroop

Van Herefords Slagerij (Kessel) – huisgemaakte
balsamicodressing - Heldense notenpesto - parmazaan

Pulled chicken - huisgemaakte Alfa BBQ-saus en koolsalade

Met huisgemaakte salsa en qucamole - crème fraiche –
huisgemaakte koolsalade

Geitenkaas

Geitenkaas van de bokkesprong (Noord-Limburg) –
huisgemaakte chutney van rozijnen en krenten

SALADE

Met huisgemaakte zoete aardappel hummus en dukkah crumble

Carpaccio

Gegrilde seizoensgroenten
Herefords kroketten (2)

Van Herefords Slagerij (Kessel) - Limburgse mosterdmayonaise

WIJNGAARDENIERSLUNCH
Boeuf Vinea Cura

De beroemde franse klassieker bereidt met wijn
uit eigen gaard en boordevol streekgroenten –
geserveerd met verse friet of brood

Van Herefords Slagerij (Kessel) – huisgemaakte
balsamicodressing - heldense notenpesto - parmazaan

Gegrilde seizoensgroenten
Met huisgemaakte munt hangop

Kippendij

Kippendij gemarineerd in geitenyoghurt - huisgemaakte
gele curry dressing

BOURGONDISCHE QUICHE

Liever vega?
Dat
kan!
LUNCHPLANK
HELDEN VAN HELDEN
Aspergesoep

Met asperges van Peeters (Helden)

Lorraine lokaal

Boerenkaas van Mertens (Kessel) – spek – uien

Asperge

Asperges van Peeters (Helden) - gekarameliseerde rode ui - walnoten

KIDS

Kroket van Herefords Slagerij (Kessel)
Oerbrood

Poffertjes

Huisgemaakte pompoenpitten mayonaise
Kleine side salad

Met ham en/ of kaas

Met poedersuiker

Met bourgondische ham – boerenkaas van Mertens (Kessel)

Kids tosti

Frietjes met snack

Frikandel, kroket of kaassoufflé

Volg jij ons al?

Helden van Helden

Borrelen

BORRELPLANK (vanaf 2p)
Herefords bitterballen (Kessel)

COCKTAILS

Ambachtelijke charcuterie
Kaasjes van Mertens (Kessel)

Crodino on the rocks - alcoholvrij

Oma’s ingemaakte uitjes

Crodino - sinaasappel - ijs

Vasco’s gemarineerde olijven

Aperol spritz

Brood met huisgemaakte dips

Aperol – prosecco – bruiswater - sinaasappel

Limoncello spritz

Limoncello – prosecco – citroen - munt

Gin tonic

BORREL
Herefords bitterballen uit Kessel

Bobby’s dry gin - FeverTtree Elderflower tonic – steranijs - sinaasappel

6x / 12x

Vasco’s gemarineerde olijven
Oma’s ingemaakte uitjes
Gefrituurde kaasstengels

6x / 12x

Verse friet met truffelmayo
Limburgs kaasplankje
Ambachtelijke charcuterie
Brood met huisgemaakte dips

Weetje
Bij ons staan lokale helden centraal! Wij werken met ingrediënten van eigen bodem
en lokale leveranciers. Op deze manier kan iedereen bourgondisch genieten van al
het lekkers dat Limburg te bieden heeft.

Het is niet uitgesloten dat onze producten allergenen bevatten.
Vraag de bediening voor meer informatie.

Openingstijden:  Woensdag t/m Zondag 11.00 - 18.00 uur

Volg jij ons al?

Helden van Helden

Wijnen
Vinea Cura Festum Brut 2018

BGA Limburg - 50% Johanniter, 50% Souvignier Gris
Festum Brut 2018 is een cuvée van onze Johanniter en
Souvignier Gris druiven. Deze mousserende wijn is gemaakt
volgende de Méthode Traditionelle en heeft een lagering op
de gist ondergaan van 24 maanden. Hier heeft hij zijn fijne
mousse en mooie structuur aan te danken. Een smaakvolle
wijn die heerlijk is als aperitief, maar ook geweldig combineert met een frisse salade of antipasti.

Vinea Cura Fructus 2020

BGA Limburg / 100% Johanniter
Fructus 2020 is een droge wijn met een bouquet van groen
fruit (grapefruit) en rijpe tonen (perzik). Een frisfruitige wijn
met een goed structuur en afdronk die uiterst geschikt is als
aperitief en geweldig combineert met een mooie borrelplank
of met frisse gerechten als een salade met gegrilde groenten.

Vinea Cura Populus 2020

BGA Limburg / 100% Souvignier Gris
Deze droge wijn heeft een licht bloemig en kruidig bouquet.
De 9 maanden houtrijping op Franse barriques zorgen voor
mooi houttonen. Een volle wijn met een goede structuur en
afdronk die heerlijk combineert met smaakvolle gerechten.
Denk hierbij aan een borrelplank met verschillende kazen.

Vinea Cura Blanc de Noirs 2021

BGA Limburg / 100% Cabernet Cortis
Blanc de Noirs 2021 is gemaakt van het druivenras Cabernet Cortis. Door deze blauwe
druiven direct na de oogst te persen en
zonder schilcontact te laten vergisten, ontstaat
een witte wijn. Deze droge wijn heeft een licht
bloemig en kruidig bouquet. Een wijn die
culinair breed inzetbaar is. Denk hierbij
aan een combinatie met bijvoorbeeld kip.

St. Martinus Bergdopje Rood 2019

BGA Limburg / Dornfelder, Pinot Noir, Regent
Deze wijn is vernoemd naar het ‘bergdorpje’ Vijlen met de
hoogstgelegen kerk van Nederland, de St. Martinus kerk. Een
soepele, fruitige rode wijn die gedeeltelijk op eikenhout is
gelagerd. Deze wijn kenmerkt zich door een fruitige geur van
rood en zwart fruit. Ideaal om ook in de zomer te drinken bij
de borrel of bij een lichte lunch met bijvoorbeeld geitenkaas.

Kopke White Port

Deze plezierige witte port heeft een groene citroenkleur en
is rijk en aromatisch in de neus van citroenfruit. De smaak
is elegant zoet met aroma’s van citrusfruit en een fijndroge
toets in de afdronk. Erg lekker als aperitief of bij salades.

Kopke Fine Ruby Port

Een jonge, heerlijk sappige en intens fruitige port. Gemaakt
van diverse druivenrassen en samengesteld uit meerdere
oogstjaren met beperkte houtlagering. Zeer geschikt als
aperitief of bij een lekker stukje kaas.

Kopke Tawny Port (10y)

Mooi bruin-tawny van kleur. Elegant en complexe geur met
aroma’,s van specerijen, duidelijke tonen van gedroogd fruit
en honing. Zacht en rond, met ook in de smaak gedroogd
fruit gevolgd door een mooie afdronk.

Lekker
met
een
WIJNPROEVERIJ borrelplank!
Fructus – Populus – Blanc de Noirs

Proef 3 wijnen van onze eigen wijngaard

Weetje
Wij schenken wijn van onze eigen wijngaard: Vinea Cura. De wijngaard wordt bestiert
door wijnboeren Bram en Emile en iedere dag weer wordt er met veel passie in de
wijngaard gewerkt. Het resultaat: prachtige wijnen van eigen bodem!

Het is niet uitgesloten dat onze producten allergenen bevatten.
Vraag de bediening voor meer informatie.

Openingstijden:  Woensdag t/m Zondag 11.00 - 18.00 uur

Volg jij ons al?

Helden van Helden

Bieren
Alfa van de tap

  

Lindeboom alcohol vrij

  

Een traditioneel pilsener van Limburgse bodem; gelegen in de
Zuid-Limburgse buurtschap Thull in Schinnen

Alfa oud bruin

Deze Oud Bruin wordt gebrouwen met donkere mouten
en heeft een zoete smaak

Lindeboom Radler 2.0%
Lindeboom Radler 0.0%

BIEREN VAN RABAUW
Onze ambachtelijke craft bieren halen wij bij onze vrienden van
Rabauw in Eindhoven. De bieren worden gebrouwen door een
bonte verzameling mensen, iedereen met een eigen verhaal.
Mensen waarvoor het leven niet alleen een avontuur is, maar
ook een uitdaging.

Blonde Rauwdouwer

Blond / ± 6,4 % / 44 cl
Een toegankelijk blond bier met een lekkere frisse smaak door
de toevoeging van veel hop aan het einde van de kook.
Je proeft een tikkeltje moutigheid en een fruitigheid van de gist.

Sprankelend fris, aangenaam zoet met een fris zuurtje

lindeboom Radler kers 2.0%
Lindeboom Radler kers 0.0%

Rijk van kersen smaak met een aangenaam
zacht zoete dronk

Flierefruiter

DDH IPA / 4,5% / 44 cl
Een romige, zachte DDH IPA. Voor mensen die denken dat
IPA’S kneiterbitter zijn is dit bier prima geschikt om ze het
tegendeel te bewijzen.

Witte Woesteling

American Wheat Ale / ± 4,5% / 44 cl
Een soepel witbier. Woest van buiten. Zacht van binnen, waar
belgische kruiden het aanleggen met amerikaanse hoparoma’s.

Trippelende Landloper

Tripel /  ± 8,4% / 44 cl
Onvervalst krachtige tripel, met sinaasappel en koriander die
hem een subtiel klapje tegen zijn achterste geven.

Het is niet uitgesloten dat onze producten allergenen bevatten.
Vraag de bediening voor meer informatie.

Openingstijden:  Woensdag t/m Zondag 11.00 - 18.00 uur

Volg jij ons al?

Helden van Helden

