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THEEKAART
Or Tea
Een biologische
thee gecombineerd
met moderne kunst!
Zo wordt de aloude hippe
drank nieuw leven ingeblazen, Or
Tea heeft zijn eigen karakter, smaak en
samenstelling. Spring in het diepe en zak rustig onderuit en geniet van Or Tea!
Duke’s Blues 								2,85
Biologische zwarte thee met korenbloem blaadjes en bergamot aroma
Tiffany’s Breakfast 							2,85
Biologische zwarte thee
The Secret Life of Chai 							2,85
Zwarte thee, gember, steranijs, sinaasappelschil, kaneel en grapefruit aroma
African Affairs 								2,85
Rooibos, rozijn, cacao pitten en aroma
Mount Feather 								2,85
Biologische groene thee
Gingseng Beauty 							2,85
Groene thee met citroengras, natuurlijk gingseng aroma en ginseng wortel
Dragon Jasmine Green 							2,85
Biologische groene thee met jasmijn bloemblaadjes
Pompomelo 								
2,85
Zwarte thee met citrus aroma
Energinger 								2,85
Citroengras, gember, rozemarijn en citroen verveine
Beeeee Calm 								2,85
Biologische kamille met honig en vanille aroma
Queen Berry 								2,85
Hibiscus, vlierbes, zwarte bes, rozenbottel, blauwe bes,
aardbeien stukjes en aroma
Tropicoco 								
2,85
Mango, appel, kokosnootstukjes, hibiscus, sinaasappelschil,
zoethoutwortel, geroosterde Cichoreiwortel en aroma

THEE SPECIALS
Verse Munt thee 							
3,75
Heet water met verse takjes munt geserveerd met honing
Verse Gemberthee 							
3,75
Heet water met verse gember, citroen en blaadje munt
Chai Tea Latte 								3,90
Zwarte thee ‘gezoet’ met kruidige specerijen mix en melk

BUUTEGEWEUENE KOFFIE
Bakkie Koffie koffie van vers gemalen Hesselink koffiebonen 		
2,75
Groot Bakkie Koffie zelfde als een bakkie, maar dan veel meer 		
4,10
Koffie Verkeerd, half om, koffie met melk 				3,00
Flakkees Bakkie Flakkeese koffie verkeerd met extra veel melk 		
3,50
Koffie Patisserie (koffie met mini etagère gevuld met 6 zoete hapjes)
7,75
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Koffie Flakkee (koffie met bonbon en frou frou) 				4,40
Cappuccino een sterk bakkie met een heerlijke melkschuimlaag 		
2,95
Cappuccino groot nog meer koffie en nog meer melkschuim 		
4,45
Cappuccino met extra espresso 						3,75
Cappuccino met extra melk 						3,25
Espresso extra sterk bakkie van versgemalen koffiebonen 			2,75
Doppio dubbele espresso 						4,05
Ristretto cafeïne bommetje 						3,15
Latte Macchiato milde koffie met melk en melkschuim in laagjes 		
3,75
Wiener Melange koffie verkeerd, slagroom met chocolade erop 		
4,10
Cafeinevrije koffie 							2,85
Cafeïnevrije cappuccino 						3,00
Cafeïnevrije Latte Macchiato 						3,90
Warme chocolademelk gemaakt met “van Houten” chocolade 		
3,75
Warme chocolademelk met slagroom 					
4,50
Koffiechoco 2 deel koffie - 1 deel chocolademelk 				3,30
Chocokoffie 1 deel koffie - 2 deel chocolademelk 			3,30

Warme Chocolademelk
Speciaal 5,50
Karamel Zeezout: Warme chocolademelk,
karamel siroop, slagroom, karamel blokjes en
snufje zeezout
Hazelnoot: Warme chocolademelk, hazelnoot
siroop, slagroom en hazelnoot stukjes
Banaan: Warme chocolademelk, banaan siroop,
slagroom en banaantjes
Kokos: Warme chocolademelk, kokos siroop,
slagroom en kokoskoekje
Speculaas: Warme chocolademelk, speculaas
siroop, slagroom en speculaas stukjes
WinterWonderland: Warme chocolademelk,
slagroom en marshmallows

VOOR BIE
UN BAKJE
- SKIPUNT (specialiteit) met gele room,
kersen, slagroom en hazelnootschuim
3,45
- Vruchten schelp/rondje (gevuld met
zwitserse room en boordevol vers fruit) 3,45
- Gebak naar keuze (zoek uw favoriet uit
in onze gebakkast) 			3,15
- Tompouce (gekookte gele room tussen krokant bladerdeeg) 			3,00
- Extra slagroom (lekker romig van de banketbakker) 			
1,00
- Lekkernijtje (keuze uit frou frou, bonbon, petit glacé e.d.) 			
1,50
- Flakkees momentje (Flakkeese bonbon en frou frou) 			
2,20
- Etagiaire patisserie (etagiaire met verschillende soorten lekkernijen) 		
5,65
- Goerees kaasbroodje (specialiteit) 					
2,70
(uniek Goerees broodje van bladerdeeg met kaas van de Mekkerstee)
- Saucijzen broodje (heerlijk gekruid met een bite) 				2,70
-Ham Kaas croissant (plak ham en kaas meegebakken) 			
2,70
- Brabants worstenbroodje 						
2,80
- Schneck geitenkaas-spek (met stukjes spek en geitenkaas) 			2,70
- Appelkanjer (frisse appel in een extra krokant jasje) 			
2,80
- Amandel broodje (amandelspijs omhuld met een krokant laagje) 		
2,70
- Amandel gebakje (amandelspijs onder krokant raster) 			
2,70
- Gevulde koek (heerlijk deeg royaal gevuld met spijs) 			2,70
- Bruids gebakje (met kersen en een bros laagje) 				
2,70
- Echte Zeeuwse Bolus (met bruine basterdsuiker) 				
2,05
- Croissant (gemaakt met desem, zo lekker proeft u ze nergens) 		
1,75
- Chocoladebroodjes (met echte Callebaut chocolade) 			
2,35
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Bakker Van Helden
Westdijk 12 - Middelharnis

0187-482065 - www.bakkervanhelden.nl

Onze winkel is op de volgende tijden geopend:

Maandag 9.00 tot 17.00 uur
Dinsdag, woensdag en donderdag 08.30-17.30 uur
Vrijdag 08.30-21.00 uur Zaterdag 08.30-17.00 uur
Lunchroom sluit half uur eerder dan de winkel

WINTEREDITIE
BISONDER BROAD
(VAN 11 TOT 15 UUR, KOOPAVOND TOT 19.30 UUR)
KEUZE UIT: HELD WIT, HELD MEERGRANEN EN HELD SPELT
HALF STOKBROOD WIT OFBRUIN MEERPRIJS 1,75

Middelharnis:
Rosbief, gemengde sla, komkommer, Thaise saus, cashewnoten en
krokante uitjes 								

9,75

Nieuwe Tonge (warm):
Kip Teriyaki, gemengde sla,
augurk en ananas 			

9,75

Dirksland (warm):
Gebakken beenham van Slagerij
Zuidland uit Dirksland, gebakken
uien, honing-mosterdsaus
en gemengde sla 			
9,75
Ooltgensplaat:
Broodje Crazy
Hotdog! sausjes,
salade, kaas en
gefrituurde
uienringen

9,75

Wrap Langstraat:
Italiaanse ham, pesto-mayonaise, gedroogde tomaat, paprika,
pijnboompitten, mozzarella sticks en gemengde sla 			

9,75

Wrap Melissant:
Carpaccio, truffel-mayonaise, gedroogde tomaat, kappertjes,
gemengde sla, geraspte kaas en pijnboompitten 				

9,75

Twaalfuurtje Zuidzijde: (ook vegetarisch)
Bourgondisch Tomatensoepje, boterham met kroket, boterham
met rosbief, gekookt ei, gemengde sla en huzarensalade 			

12,75

Den Bommel Sandwich:
Geroosterd Desem-brood, gekaramelliseerde ui, Old Amsterdam,
honing en walnoten 							

9,25

Achthuizen:(vleeskroket) of (groentekroket)
Twee kroketten met desem-brood 					

8,75

VLAKOKÉ ZEEZOUT OF MET
OLIJVEN (SPECIALITEIT)
FOCCACIA MAAR DAN OP Z’N FLAKKEE’
Herkingen:
Carpaccio, geraspte kaas, gedroogde tomaat, gemengde sla,
kappertjes, truffel-mayonaise en pijnboompitten 				10,75
Goedereede:
Geitenkaas, vijgen-tapenade, gemengde sla, tomaat en walnoten 		

Sommelsdijk (1/2 stokbrood):
Crispy Chicken, chili-mayonaise, paprika, komkommer en gemengde sla

10,75

Westdijk:
Clubsandwich jonge kaas, komkommer, kipfilet, gemengde sla,
gebakken spek, tomaat en truffel-mayonaise 				

10,25

Oostdijk:
Clubsandwich gerookte zalm, kappertjes, tonijnsalade, komkommer,
gemengde sla, ei, en roomkaas met kruiden 				

11,25

Volg ons op facebook en instagram
en doe mee aan GRATIS acties!

Wist u dat?

10,25

• Wij de Skitaart al bijna 40 jaar maken? • Het gemaakt is met bakkersroom, kersen, slagroom
en schuim? • Het schuim de bergen moeten voorstellen? • De poedersuiker de sneeuw is?
• Er bij ons chocolade ski’s op liggen? • Dit bij geen andere bakker in Nederland zo is?
• Het in de lunchroom het populairste gebak is. • En ook in de winkel het meest verkochte
taartje is? • We tijdens het tompoucenfestival ook Skitompoucen maken

BISONDER BROAD
(VAN 11 TOT 15 UUR, KOOPAVOND TOT 19.30 UUR)
KEUZE UIT: HELD WIT, HELD MEERGRANEN EN HELD SPELT
HALF STOKBROOD WIT OFBRUIN MEERPRIJS 1,75

HUISGEMAAKTE SOEP:

GEKOELDE DRANKEN

GESERVEERD MET DESEMBROOD
Oude Tonge:
Huisgemaakte Bourgondische tomatensoep met, ui,
wortel en bleekselderij 							

6,50

Ouddorp:
Wisselende huisgemaakte soep 						

6,75

Al onze producten worden vers voor u bereid en/of voorbereid
Voor allergieën vraag het aan een van onze medewerkers
Wijzigingen voorbehouden en zolang de voorraad strekt

Van Helden Ontbijt-plate (9.30-11.30)
Boterham kaas, boterham ham, boter, croissantje jam,
jusd’orange, griekse yoghurt, granola en honing 				
14,25
Croissantje jam 								3,50
Griekse yoghurt, granola, vers fruit en honing 				
8,75

Verse jus d’orange klein 3,75
Appel-peren sap 3,00
Biologisch gekweekt in Sommelsdijk op Goeree Overflakkee!
(Hier maken we ook ons heerlijke nashi-peren ijs van)
Coca Cola 								
2,80
Coca Cola zero 								
2,80
Ranja 									
2,80
Fanta 									
2,80
Cassis 									
2,80
7-up 									
2,80
Tonic 									
2,80
Bitter Lemon 								
2,80
Spa rood 								
2,80
Spa blauw 								
2,80
Rivella 									
2,95
Chocomel 								2,95
Fristi 									
2,95
Lipton ice tea 								
2,95
Lipton ice tea green 							
2,95
Melk 									
2,50
Bier 0% 								3,25
Radler 0% 								3,60

VERS FRUIT SMOOTHIES 		
Tropical yellow		
Blushing Red
Purple Rain 		
Green Tornado		
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5,90

ananas en mango
aardbeien en framboos
bosvruchten
banaan ananas, mango en spinazie
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BROOD
vers

heerlijk

BANKET
ambacht

IJS
lunchroom

KOFFIE
chocolade
www . bakkervanhelden . nl

Van Helden
Snacks
Mandje Desembrood
met kruidenboter 		
Bitterballen(6) met mosterd
Crispy Chicken(6)
met chilisaus 		
Chips met truffelmayonaise
Mozzarella sticks(6)
met pesto-mayonaise 		

4,00
5,95
5,95
3,85
5,75

Westdijk 12 | MIDDELHARNIS | 0187 482065

Flakkeese tapasplank 2 personen 25,EEN EILAND VOL ZOETE EN HARTIGE LEKKERNIJEN
AFKOMSTIG VAN GOEREE OVERFLAKKEE

Wist u dat?

• Wij ook een ruimte aan de achterkant hebben waar je uitkijkt op het Spui? • deze ingericht
is als winterwonderland . Dat wij hier ook groepen in kunnen ontvangen? • Daar een groot
scherm beschikbaar is voor presentaties

TAKE AWAY
CAMEMBERT
BROOD

TAKE AWAY KOUD
1/2 STOKBROOD MEERPRIJS 1,75
Jonge kaas, boter, sla 							4,00
Oude kaas, boter, sla 							4,00
Ham, boter, sla 								4,00
Rosbief, boter, sla 							4,25
Gezond, boter, ham, kaas, sla, ei, tomaat, komkommer 			8,50
Gerookte zalm, kruidenkaas, sla, komkommer, kappertjes 			9,50
Carpaccio, truffel-mayonaise, kappertjes, gedroogde tomaat, rucola,
oude kaas, pijnboompitten 						10,75
Tonijnsalade, sla, komkommer 						8,50
Wrap, carpaccio, truffel-mayonaise, gedroogde tomaat, kappertjes,
sla, geraspte kaas, pijnboompitten 					
9,75

TAKE AWAY WARM
Panini, gerookte zalm, kappertjes en kruidenkaas 				8,75
Panini, Old Amsterdam, tomaat en mangochutney 			8,75
Broodje kroket 								3,75
Broodje groentekroket 							3,85
DESEMBROOD SPECIALIST:
In ons bedrijf, hebben we
een (h)eerlijk broodassortiment in de schappen liggen,
die ook voor de lunchroom
gebruikt word. Meer dan 15
verschillende grote en kleine
desembroden, echte Franse
croissants en stokbroden zoals u ze in hartje Parijs vindt
in de boulangerie. Superzachte broodjes en bolussen
gemaakt van de beste en
pure grondstoffen.
Wat is desem? dat is een papje van meel of bloem met water, dat de bakker uren,
soms dagen laat rijzen. In dat desempapje doen de melkzuurbacteriën en natuurlijke gisten vanzelf hun werk. Spontane fermentatie, met een mooi woord. Eigenlijk
net zoals bij het maken van wijn de natuurlijke suikers in de druiven vergisten tot
alcohol. Door het deeg steeds aan te vullen met bloem en water, komt de bakker
tot de ideale verhouding voor het bakken van desembrood. Onze desem is al 17
jaar in leven en is gemaakt op basis van een rozijnenwater met bloem waardoor het
zijn unieke smaakkarakter heeft gekregen, en dat proef je!
De basis moet puur zijn De basisgrondstoffen van onze Helden zijn de puurste in
zijn soort: Bloem en meel van de ambachtelijke molen uit Ouddorp of speciale Tradition Française Handgewonnen zeezout “Sel de Guérande” met 80 mineralen en
sporenelementen Zuivere Cubahoning, een mespuntje gist, roomboter en ei. Geen
poespas met E-nummers of enzymen.
De 3 T-’s Temperatuur, tijd en toewijding zijn nog wel
de meest belangrijke ingrediënten voor ons heerlijke
broodassortiment. Vraag het gerust aan onze bakker
wanneer u in de winkel bent. Hij legt het uit met
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Wist u dat:

• U ook broodjes kunt afhalen? • Wij ze ook
bij u kunnen bezorgen? • Naast de luxe broodjes ook “simpele” broodjes hebben • Deze
broodjes in onze eigen desembakkerij gemaakt
worden • Wij deze vers voor u beleggen? • Ze
ook via onze webshop besteld kunnen worden
• Wij ook een webshop hebben? • Daar de
meeste van onze producten op staan? • U daar
tot 23.00 uur kunt bestellen? • Alles in eigen
bakkerij gemaakt wordt? • U dit met eigen
ogen kunt zien door het raam in de winkel

KOFFIE/ THEE/
WARME CHOCOLADEMELK
TO GO
Koffie 									
2,75
Grote koffie 								
4,10
Cappuccino 								
2,95
Grote cappuccino 							
4,45
Latte Macchiato 							3,75
Chai Tea Latte 								3,95
Warme Chocolademelk 							3,75
Warme Chocolademelk met slagroom					4,50
Diversen soorten thee 							2,85

SKITAART
Wij maken onze specialiteit op een harde wener bodem waarbij de vulling van gele
room gelijk is meegebakken. Hierop is een laagje lekkere frisse gebonden kersen
aangebracht. Nadat er een laag gezoete slagroom is opgespoten wordt het taartje
afgedekt met een heerlijke plak hazelnootschuim waarin knapperige hazelnoten zijn
verwerkt. De rand is aangezet met
gebruind amandelschaafsel vers uit
de oven. Bovenop worden brokken
hazelnootschuim gestrooid die symbool staan voor de bergen. Deze
worden bedekt door de ”sneeuw”
van poedersuiker. En tot slot komen
er twee chocolade ski’s op die het
geheel afmaken.

CHOCOLADE
DRUIP TAART

Bakker Van Helden
Westdijk 12 - Middelharnis

0187-482065 - www.bakkervanhelden.nl

Onze winkel is op de volgende tijden geopend:

Maandag 9.00 tot 17.00 uur
Dinsdag, woensdag en donderdag 08.30-17.30 uur
Vrijdag 08.30-21.00 uur Zaterdag 08.30-17.00 uur
Lunchroom sluit half uur eerder dan de winkel

