
MENU
KAART

Gebak en koekjes

Appeltaart 3,25
Worteltjestaart 3,25
Dagtaart, een wisselend aanbod 3,25
Triple Chocolate Cookie 2,60
White Chocolate Cookie 2,60
Lemon Loaf 2,75
Banana Loaf 2,75
Brownie 2,75
Slagroom 0,60

Koffie, Specials en Thee

Espresso 2,60
Americano 2,80
Bakkie Pleur - filterkoffie 2,60
Bakkie Roffa - filterkoffie met espresso 3,10
Espresso Macchiato 3,10
Cappuccino 3,30
Latte Macchiato 3,60
Koffie Verkeerd 2,80
Flat White 3,30
Cortado 3,10
Chocochino - espresso met opgeklopte chocolademelk 3,60
Panna Montata 3,10
West Side Story - americano met siroop naar keuze 3,10
Dirty Chai - chai latte met espresso 3,60
Iced Americano 3,10
Iced Latte 3,60

Extra shot espresso, sojamelk, havermelk, 
caramel-, vanille- of hazelnootsiroop of slagroom 0,60

Irish Coffee 7,50
Spanish Coffee 7,50
Italian Coffee 7,50
Baileys Coffee 7,50
Gin-Tonic & Espresso 7,50

Thee 2,40
Verse muntthee 2,80
Verse gemberthee 2,80
Hot choco 2,80
Chai Latte 3,10

Snacks

Sagrado Nachos 6,50
met jalapeno peper, uitjes, cheddar kaas, tomaat, 
zure room en guacamole dip   
 
Olijven 4,50
gemarineerde zwarte en groene olijven met oregano, 
rozemarijn en knoflook  
   
Groentesticks 6,00
paprika, wortel, bleekselderij, komkommer, 
snoeptomaatjes met een dip
 
Vlammetjes 4,50
6 stuks met chilisaus   
   
Rotterdamse bitterballen 5,50 
6 stuks met mosterd   
   
Vega Bieterballen  5,50
6 stuks met dillemayonaise   
   
Mix bittergarnituur  8,50
15 stuks met mayonaise, chilisaus en  mosterd

Bordje frietjes 3,50
met truffel mayonaise

Broodplankje 4,00
met kruidenboter, aioli en pittige humus   
 
Borrelplank 2 personen 13,00
nootjes, olijven, kaas, worst  en bittergarnituur

Allergenen: hiervoor hebben wij een speciale menukaart 
waarop deze vermeld staan. U kunt ook altijd met de kok 
overleggen voor de beste oplossing.

Iets te vieren? 
Maak uw wensen kenbaar door een aanvraag te sturen naar:

reserveren@heiligeboontjes.com

Bijvoorbeeld voor ontbijt-lunch-diner of borrelarrangementen,
huren van de vergaderruimte Plaats Delict of High Tea / Coffee. HEIL IGE  BOONTJES  EENDRAC H TS P L E IN  3  R O TTER D A M



Uitsmijter 7,50
3 eieren op wit of bruin bolderbrood en salade
exra ham, bacon, kipfilet, kaas of tomaat +0,50 cent 

Kroketten 7,50
twee groenten- of rundvleeskroketten, wit of bruin
bolderbrood met salade en mosterd  
 
Red Carrot Burger 8,50
vegaburger van biet en wortel met rucola, tomaat,
augurk en dillemayonaise   
   
Heilige Boontjes koffieburger 9,50
huisgemaakt van 100% rundvlees en koffie,
rucola, tomaat, augurk, bacon, mayo en bbq-saus 
De burger is ook zonder koffie te bestellen

12 uurtje 12,00
klein soepje, brood met kroket, brood met gebakken
ei en salade, verse jus d’orange en een bakkie pleur 
of thee 

Kindermenu 5,00
poffertjes met stroop, poedersuiker en boter of frietjes 
met 5 minisnackjes of een boterham en verse fruitpartjes  

Weekspecial voor lunch of diner
vraag ons personeel naar de specialiteit van deze week

Diner Voorgerechten

Broodplankje 4,00
met kruidenboter, aioli en pittige humus 

Soep van de dag 4,00
met brood en kruidenboter

Loempiaatjes met groente 5,00
met atjar, komkommer en chilisaus   
  
Inktvisringen 5,00
met citroen, komkommer en dillemayonaise

Rode biet met geitenkaas crème 7,00
met walnoten en rucola    
 
Carpaccio 8,50
met rucola, pijnboompitten, pesto en Parmezaanse kaas

Hoofdgerechten van 17.00 uur tot 21.30 uur

Geserveerd met salade, friet of patatas bravas en mayonaise 

Kindermenu 5,00
poffertjes met stroop, poedersuiker en boter of 
5 minisnackjes of een mini burger

Heilige Boontjes koffieburger 13,50
huisgemaakt van 100% rundvlees en koffie,
rucola, tomaat, augurk, bacon, mayo en bbq-saus  
De burger is ook zonder koffie te bestellen

Red Carrot Burger 12,50
vegaburger van biet en wortel met rucola, tomaat,
augurk en dllemayonais

Pita Falafel 7,50
met hummus en yoghurt-munt-koriandersaus

Pittige kipstoof 7,50
met groenten en gele curry, geserveerd over je frietjes 
   
Diamanthaas 16,50
supermalse biefstuk, zoet en kruidig door onze 
koffierub
de biefstuk is ook zonder koffierub te bestellen

Desserts

Gebak naar keuze 5,00
met vanille ijs en slagroom   
 
Kaasplankje 7,50
met drie soorten kaas

Crème brûlée 6,50
met vanille ijs en slagroom  

Tiramisu 6,00
huisgemaakt met onze eigen Peruaanse koffie
en slagroom
  
Kindermok 5,00
met ijs en slagroom

Ontbijt tot 12:00 uur

Croissant zoet 2,50 
met boter en jam  
 
Croissant hartig  3,50 
met kipfilet of ham en kaas   
   
Gezond 6,00
biologische boerenyoghurt met muesli en vers fruit  

Chefs Breakfast 10,00
croissant met boter en jam, twee bammetjes met 
een gebakken eitje, ham of kipfilet en kaas, verse jus 
en een bakkie pleur of thee

Lunch tot 17:00 uur

Boerenbol wit of bruin met gemengde salade en:

Oude kaas 4,50
met mosterdmayonaise en zoetzure rode ui   
 
Hummus 5,50
met rucola, kikkererwten, zongedroogde tomaat, za’atar  
  
Tonijnsalade 6,50
huisgemaakt met rode ui en bieslook

Gezond 6,00
met ham of kipfilet, kaas en ei   
 
Geitenkaas 7,50
met walnoten en honing   
  
Gerookte zalmfilet 7,50
met roomkaas, rucola, kappertjes en limoenmayonaise

Tosti kaas 5,00
exra ham, kipfilet of tomaat +0,50 cent   
  
Carpaccio op bolderbrood 9,50
met rucola, pijnboompitten, pesto, Parmezaanse kaas

Soep van de dag           klein 4,00
met brood en kruidenboter groot 7,00


