
Markt 10, 5701 RK Helmond
0492-554673

www.zienetenendrinken.nl
info@zienetenendrinken.nl

Openingstijden

Maandag: 10.00-18.00
Dinsdag: 09.00-18.00
Woensdag: 09.00-18.00
Donderdag: 09.00-18.00
Vrijdag: 09.00-21.30
Zaterdag: 09.00-18.00
Zondag: 12.00-18.00

Soepen

Tomatensoep met brood en boter  4.90

Hongaarse goulashsoep onze topper!  5.40

Smokey lichtgebonden soep van gerookte kip en paling met brood en boter  5.40

Kleintje soep “vooraf” keuze uit boven vermelde soepen  3.40 

2 extra sneeën bruin of wit brood met kruidenboter  1.90

Warm stokbrood met kruidenboter direct uit de oven  1.90

Hamburgers

Classic lunchbol met sla, ui, kaas gefrituurde uienringen en cocktailsaus  8.90

Royaal met spek, kaas, gebakken ei, uienringen en mosterdmayonaise op een witte bol  9.90

Extra frites en mayonaise  1.80

Kroketten
Geserveerd met boerenwit of bruin naar keuze. Frites met mayonaise i.p.v. brood  1.80

Vleeskroketten (2 stuks) 25% vlees á 100gr per stuk met mosterd  6.20

Groentekroketten (2 stuks) 100 gram per stuk met mosterd  7.40

Bourgondische kroketten 2 brabantse draadjesvlees kroketten (á 100gr) met mosterd 7.90

Eiergerechten
Met 3 eieren op wit of bruin brood.

Uitsmijter met ham en/of kaas  6.40

Uitsmijter spek  6.90

Boerenomelet met ham en diverse groenten  6.80

Brabantse omelet met spek, zongedroogde tomaat en ui  7.90

Omelet zalm gerookte zalm en bosui  8.90

Lunchgerechten

Half eentje kopje tomatensoep en een bruine snee brood met ham en gebakken ei 6.20 

Twaalf uurtje 3 sneetjes brood wit of bruin met ham, kaas, gebakken ei, kroket en salade  8.90

Twaalf uurtje “deluxe” 3 sneeën wit of bruin met ham, gebakken ei, kroket, gerookte kip, 

kopje tomatensoep en salade  10.90

Twaalf uurtje vis 3 Sneetjes wit of bruin met gerookte zalm, tonijnsalade en palingsalade  10.90

Luxe ambachtelijk brood koud belegd

Gezond bruin met ham, kaas, gekookt ei, sla, paprika, komkommer, 

rode ui en yoghurtdressing  7.40

Carpaccio op boerenwit met rucola, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, 

parmezaan en truffelmayo  8.90

Brie volkoren, walnoot, brie, rucola, en honing-thijm dressing  6,90

Club sandwich zweeds lichtgrijs brood met gerookte kip, zongedroogde tomaat, rode ui, 

uitgebakken spek, sla en cocktailsaus. Een hardloper!  7.90

Gerookte zalm bruinbrood, gemengde salade, rode ui, komkommer en citroendressing  9.90

Tonijn volkoren met rode ui, olijven, tonijnsalade, paprika, rucola en cocktailsaus  6.90

Geitenkaas volkorenbrood met seranoham, geitenkaas, walnoten, olijven en 

honing-tijmsaus  8.90

Paling bruin brood met salade van gerookte paling, komkommer en citroendressing  9.90

Luxe ambachtelijk brood warm belegd
Gamba gebakken met prei, ui, paprika en champignons in oosterse saus op boerenwit   9.90

Japan “onze topper” gebakken kipfi let, champignons, rode ui, paprika en prei in ketjapsaus 

op witbrood  9.90

Saté 3 spiesjes gemarineerde kipfi let, pindasaus, garnituur en witbrood  8.90

Champignons gebakken met prei, ui, paprika en spek op toast  7.90

Brie op boerenwit met seranoham, walnoot, pesto en zongedroogde tomaat uit de oven  7.90

Bali varkenshaasreepjes in zoetzure saus met paprika en bosui op witbrood  9.90



Hoofdgerechten
Al onze hoofdgerechten serveren wij met salade, frites en mayonaise

Saté (200gr) vers gemarineerde kipfi let, pindasaus, krokant gebakken ui, kroepoek  13.90

Schnitzel met peper- of champignonroomsaus  14.90

Schnitzel “Zien” schnitzel met champignons, spek en zongedroogde tomaat gegratineerd 

met kaas uit de oven  16.90

Varkenshaas medaillons met romige mosterdsaus, spek, bosui  16.90

Hamburger “de Luxe” alles erop en eraan. Spek, ui, champignons, kaas, gebakken ei en saus  13.90

Biefstuk hot pepper in romige pepersaus  16.90

Bief & gamba biefstukpuntjes en grote garnalen in sesamsojasaus  19.90

Vis van de markt

Wisselend aanbod verse vis van de dag met bijpassende garnituur 16.90

Fish and chips kibbeling met verse frites, gemengde salade en 3 koude sausjes  12.90

Mosselen 250 gram mosselvlees in kruidenboter gebakken met knofl ook, ui, prei, 

taugé, frisse salade, frites en mayonaise  12.90

IJs en Desserts

Dame blanche vanilleroomijs met slagroom en warme chocoladesaus  5.40

Coupe café chocolade- en vanilleroomijs met caramelsaus en slagroom  5.40

Coupe advocaat vanilleroomijs, chocolade ijs, advocaat en echte slagroom  5.40

Parfait duo van parfait en slagroom  5.40

Warm appelgebak met vanille ijs en slagroom  4.90

Nougatine ijstaart met slagroom  3.50 

Gebak
Bekijk onze vitrine

Dagvers gebak  3.40

Warm appelgebak met slagroom  3.50 

Nougatine ijstaart met slagroom  3.50

Borrelgerechten
Portie olijven  3.50

Nootjes  2.50

Broodje kroket met mosterd  3.70

2 sneeën brood met kruidenboter  1.90

Warme bol met kruidenboter uit de oven  1.90

Worstenbroodje met mosterd  2.50

Bitterballen (12st) met mosterd  5.50

Mini frikandellen (12st) met mayonaise  4.90

Bittergarnituur (12st) met mayo en curry  5.50

Gefrituurde uienringen met saus  4.90

Tortilla chips met dipsaus  3.90

Gepaneerde garnalen (10st) met chilisaus  6,40

High tea arrangementen

High tea normaal  16.90 p.p. 

- Sandwich: Gerookte zalm/roomkaas

 Carpaccio/truffelmayonaise

 Gerookte kip/pesto

- Zoete lekkernijen (±8st).

- 2 Uur onbeperkt koffi e/thee/cappuccino.

High tea de luxe  19.90 p.p. 

- Soepverrassing.

- Sandwich: Gerookte zalm/roomkaas

 Carpaccio/truffelmayonaise

 Gerookte kip/pesto

- Zoete lekkernijen (±8st).

- Duo dessert

- 2 Uur onbeperkt koffi e/thee/cappuccino. 

Senioren high tea  12.90 p.p.

- Soepje

- Aangepaste versie bovenstaande high tea.

- Dessert

- 2 Uur onbeperkt koffi e/thee/cappuccino.

Wij serveren onze high tea op reservering van 10.00 tot 17.00 uur

Minimaal 2 personen

Salades
Een complete lunch met brood en boter. Frites i.p.v. brood en mayonaise   1.80

Zalm royale gemengde salade, gekookt ei, gerookte zalm, komkommer, rode ui, rucola, 

croutons en citroendressing  12.90

Carpaccio salade, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, carpaccio, 

vers geschaafde parmezaan en truffelmayonaise  12.90

Crunch krokante kipfi let met paprika, croutons, gekookt ei, rode ui, komkommer, 

salade en kerriemayonaise  12.90

Geitenkaas gemengde salade met zongedroogde tomaat, geitenkaas, olijven, 

walnoten, croutons, seranoham en honing-tijm dressing  12.90

Gamba’s gebakken met prei, rode ui, champignons en croutons op een royale salade 

met oosterse dressing  13.90

Tosti’s/Panini

Panini ham en/of kaas met tomatenketchup  4.50

Panini hawaï ham en/of kaas, ananas  4.90 

Panini kip met rode pesto, zongedroogde tomaat en parmezaan  4.90

Panini geitenkaas met walnoot en honing  6.40 

“Zien” royale open tosti van 2 sneetjes boerenwit met ham, kaas, 

gebakken champignons, ui, paprika, spek en gebakken ei  6.90

Kindergerechten

Tomatensoepje  3.40

Kindermenu frites met keuze uit kroket, frikandel, bitterballen of 

kibbeling met mayonaise 4.50 

Poffertjes 12 stuks  3.70

Kinderijsje bolletje vanille-ijs aardbeiensaus en slagroom  2.90

Kleine dief extra bordje om te stelen bij de ouders  0.00


