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Sinds juli 2019 zijn wij geopend op een prachtige locatie in Maartensdijk net buiten Utrecht.
Restaurant Helden bevindt zich in een bosrijke omgeving in een oude boerderij  met meer dan
honderd jaar historie.
Samen genieten van ingrediënten en recepten van over de hele wereld. Vanuit elk land hebben
wij de culinaire HELDEN gekozen en deze populaire gerechten op onze kaart gezet voor u om te
delen. In ons restaurant kunt u woensdag t/m vrijdag terecht voor een heerlijk diner en in het
weekend zijn wij ook geopend voor de lunch. Tevens is Helden dè gelegenheid voor uw
feestelijke partijen zoals een receptie, verjaardag, jubileum of feestavond. In overleg is het
mogelijk om op maandag of dinsdag open te gaan voor uw speciale gelegenheid. Ook is het
mogelijk om door ons uw koffietafel te laten verzorgen voor uw condoleance. In deze brochure
vindt u meer informatie over onze verschillende ruimtes en de mogelijkheden van borrel tot
diner. Graag nodigen we u uit om kennis te maken met deze geweldige locatie. Helden staat voor
u klaar om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken en een voorstel voor u op maat te
maken. Voor meer informatie en een offerte op maat kunt u contact opnemen met:
 
Dian Santoso
Kartika van Aalst

Voorwoord



Onze ruimtes 

De Gouden Kooi
Hier kunt u terecht voor een heerlijk diner en
in het weekend ook voor de lunch. Deze lichte
ruimte van 180m2 wordt gekenmerkt door het
hoge plafond en een moderne uitstraling.
Met een eigen ingang, serre en bar is deze
ruimte zeer geschikt voor diners of bruiloften.
Tevens beschikt deze ruimte over een eigen
terras.

De Entresol
Dit is een mooie, open ruimte van 100m2
met een eigen bar. Deze ruimte bevindt
zich op de eerste verdieping en is zeer
geschikt voor vergaderingen, borrel,
receptie personeelsfeesten, of private
dining’ tot wel 50 personen.

De Blauwe Herberg
Dit deel van het restaurant oogt knusser door
de oude elementen die behouden zijn.
Hier bevindt zich ook de kinderhoek, waardoor
u ongestoord kunt genieten terwijl de kinderen
aan het spelen zijn.



Capaciteit

De Gouden Kooi
 
Entresol
 
De Blauwe Herberg

M2             Diner        Receptie     Feestavond

Locatiekosten

De Gouden Kooi
 
Entresol
 
De Blauwe Herberg

180 m2
 

100 m2
 

140 m2

90
 

50
 

60
 

180
 

100
 

120

150
 

100
 

100

€ 595 
 

€ 395
 

€ 395



Drankarrangementen

Wij hebben verschillende mogelijkheden voor dranken. Genuttigde dranken kunnen worden
berekend op basis van het daadwerkelijke verbruik (nacalculatie) of op basis van een
drankarrangement. Deze vindt u hieronder.

Hollands assortiment

Buitenlandse assortiment

Welkomstdranken

Prosecco
Huisaperitief

1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur
6 uur
7 uur
8 uur

Hollandse

14,50

21,00

26,00

30,00

33,50

36,50

39,50

42,50

 

 

Buitenlands

19,50

26,00

31,00

35,00

38,50

41,50

44,50

47,50

 

 

Onbeperkt pils van de tap,
blond bier 0%, huiswijnen, frisdranken, binnenlands gedestilleerd (jonge Jenever, oude Jenever,
Korenwijn, Jägermeister, Beerenburg en Vieux)

Onbeperkt pils van de tap, blond bier 0.0%, huiswijnen, frisdranken,
binnenlands gedestilleerd (jonge Jenever, oude Jenever, Korenwijn, Jägermeister, Beerenburg en
Vieux) Port, Sherry, Vermouth, Whisky, Gin, Wodka en Rum.



Cold

Brood & Humus
Brood met humus, sumak en olijfolie
 
Aubergine salade
Salade van gegrilde aubergine met walnoten,
granaatappel en Turkse kaas
 
Beef tataki
Kort gegrilde en gemarineerd rundvlees met
knoflookchips en tataki dressing
 
Couscous salade,
Botersla, met gegrilde courgette, rozijnen,
komkommer, tomaat en couscous
 
Ceviche
Zwarte koolvis met limoen, avocado, tomaat,
komkommer, peper en mini mais
 
Artisjok dip
Hele artisjok met yoghurt-knoflook dip
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hollandse garnalen
Gemarineerde garnalen met sla, tomaat,
piment, croutons en citroenolie
 
Steak tartaar
Klassieke steak tartaar bereid in de
keuken
 
Sakasuka
Salade van geroosterde tomaat, paprika,
aubergine, knoflook en brood
 
Crab roll
Canadese krab rollen met sla, tomaat,
selderij
 
Fresh springrolls
Met kip, avocado, peper, komkommer en
rijstnoedels
 
Tortilla
Aardappel tortilla met piment en
paprika
 
Carpaccio
Rundermuis met pesto, pijnboompitten,
rucola en Parmezaanse kaas
 
 
 
 
 



Hot

Edamame
Gestoomde sojaboontjes, met zout en citroen
 
Knolselderij
Gepofte knolselderij met een saus van kokos en
curry
 
Mac'n bloemkool
Gegratineerde macaroni met kaas, bloemkool en
salsa
 
Schol
Gebakken scholfilet met een salade van
parelcouscous en venkel
 
Kipsate
Kipspiesjes metate, seroendeng, kroepoek en
atjar
 
Zwezerik
Krokante zwezerik stukjes met dijonaise saus 
 
Spinazie en kaas borek
Deegrolletjes met spinazie, Turkse kaas en
peterselie
 
Crispy prawn
Krokante gamba's met pikante saus
 
 
 
 
 
 

Kabeljauw
Kabeljauwfilet, guacamole, tomaat en
peper
 
Paddestoelen
Gebakken paddestoelen mix met knoflook
en peterselie
 
Iberico secreto
Gemarineerde en krokant gebakken
'boneless spareribs'
 
Camenbert
Uit de oven met knoflook, rozemarijn en
brood
 
Argentinian prime rib
Runderrib met salsa verde en coleslaw
 
Veggie gyros
Vegetarische gyros met gegrilde groenten,
tzatiki en wraps
 
Peking eend
Peking eend met pannenkoekjes, bosui,
komkommer en hoisin saus
 
American style beef sliders
Mini hamburgers met cheddar, bacon en
uienringen



Extra's

Friet
Dikke friet met mayonaise
 
Zoete aardappel friet
Zoete aardappel met Parmezaanse kaas en knoflook saus
 
Gepofte aardappel
Met crème fraîsche en bieslook
 
Groene salade
Salade met sla, rucola, komkommer, bieslook, tomaat en Franse dressing
 
Gegrilde groenten
Gevarieerde groenten van het seizoen



Desserts

Kaasplank
Plank met vijf kaassoorten
 
Crema catalana
Klassiek met sinaasappel en kaneel
 
Tiramisu
Klassiek en huisgemaakt
 
Chocolade
Chocolade verrassing
 
NY Cheesecake
Met blauwe bessen
 
Koffie & bonbons
Uw keuze van koffie (of thee) met heerlijke bonbons
 
 
 



Zoete en hartige lekkernijen

Petit fours
Verse appeltaart
Gemengd gebak
Bonbons (3 stuks)
Boterkoek
Variatie van luxe koekjes

Bonbons
Luxe koekjes
Macarons
Chocoladebrownie
Mini muffins

Luxe zoetigheden €6.75 p.p.

Hartige lekkernijen
Saucijzenbroodje
Mini hamburger
Broodje kroket

€4.00 p.p.
€3.50 p.p.
€3.75 p.p.

€4.00p.p.
€5.00p.p.
€5.50 p.p.
€4.50 p.p.
€3.75 p.p.
€3.75 p.p.

Zoet

combinatie van:



Tafel- en bittergarnituur

Crostini’s €3.25p.st.
Huisgemaakte crostini’s belegd met:
 
-Carpaccio met pesto, pijnboompitten, rucola en parmazaan
-Zalm met rucola, bieslook, creme fraiche en kappertjes
-Humus van zongedroogde tomaten , rucola en gegrilde groenten

Borrel
Charcuterie
Brood & Humus
Borrelplank: warme en koude borrel hapjes

€8,95
€4.95
€7.50p.p.

Helden Bittergarnituur  €0.90 p.st.

Late night snack
Puntzak friet
Broodje kroket
Saucijzenbroodje
Mini hamburger

€ 3,50p.p.
€ 3,75 p.p.
€ 4,oop.p.
€ 3,50 p.p

Een mix van bitterballen, bamischijfjes,
frikandellen, kaassouffles en crispy
chicken  



Algemene informatie

Openbaar vervoer
Helden is bereikbaar met het openbaar
vervoer vanaf Utrecht Centraal. Vanaf
Helden gaat bus 55 naar Maartensdijk waar u
kunt uitstappen bij de halte Achterwetering.

Uniforme voorwaarden horeca
Helden hanteert uniforme voorwaarde.
Op verzoek kunnen wij deze voorwaarde
naar u toe sturen. 

Muziek
In al onze zalen is achtergrond muziek
aanwezig. Het volume kan in de zalen anders
worden ingesteld.

Prijzen
Alle prijzen in deze brochure zijn onder
voorbehoud en zijn inclusief BTW en
bediening,  tenzij anders wordt
aangegeven.

Parkeergelegenheid
Wij beschikken over een parkeerplaats op
eigen terrein. Gasten kunnen hier gratis
gebruik van maken.

Reservering
Bij reserveringen van de zalen sturen wij
een bevestiging. Wij vragen u deze te
controleren en te bevestigen.

|Restaurant Helden |
| Kon. Wilhelminaweg 126 3738 MC Maartensdijk|

|030 200 41 44|06152 640 45|
| www.heldenrestaurant.nl|maartensdijk@heldenrestaurant.nl


