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BIJ DE HELDEN VAN KIE

“

De Helden van Kien
Jacob Kien had een Droom. Hij droomde van een plek op zijn eigen landgoed, een
plek van vrijheid, een plek waar de bevolking na de gedane arbeid samen kwam en
kon genieten van de mooie, groene omgeving van Sint-Oedenrode en haar streek
producten. In de 18e eeuw woonde Jacob, als stadhouder van de regio Peelland, in
de hoofdplaats Sint-Oedenrode. Bijzondere jaren, waarin zijn droom langzaamaan
vorm begon te krijgen. Bij zijn ontginningsboerderij Hoeve Arbeidslust
(of Kienehoef) zag hij de harde werkers het gebied ontginnen en klaarmaken voor
heerlijke streekproducten. Enthousiast, geïnspireerd en geduldig wachtte hij af. Hij
wist dat zijn dromen tijd en ruimte nodig hadden. Maar daar, aan het einde aan de
horizon, zag hij het. In de verte stonden De Helden van Kien klaar om zijn droom
waar te maken. Het was nu slechts een kwestie van timing.......

Via wervelingen van de wind kwam zijn droom terecht bij initiatiefnemers Rob,
Hennie en Johnny die de Kienehoef nieuw leven in wilde blazen. Met De Helden
van Kien maken ze de omgeving een bruisende plek waar de Rooise mensen,
ondernemers en mensen van buiten het dorp zich met elkaar kunnen verbinden. De
mannen willen andere mensen hun passie voor deze bijzondere plek laten ervaren
en hopen dat ze er net zo verliefd op worden als zij en hun liefde overdragen naar
nieuwe generaties. De Helden van Kien is een prachtige plek in een (natuur)
historisch gebied. Waar je kunt genieten van lekker eten en drinken, bij kunt kletsen
met familie en vrienden en kinderen vrij buiten spelen. Een plek om iets te vieren,
te brainstormen, te dromen, actief te zijn of voor die eerste heerlijke kus… Voor
welke ervaring je ook komt…, De Helden van Kien biedt je de perfecte achtergrond.
Jacob legde jaren geleden de eerste bouwstenen voor de Helden van Kien. Wij
borduren daar graag op voort:
Onze gerechten worden het liefst gemaakt van streekproducten. Het vruchtbare
Brabantse land zit er al eeuwen vol mee. En daar houden wij van. We halen onze
kazen, vlees, brood etc. zoveel mogelijk uit de buurt. Zoals het thuis smaakt,
smaakt het nergens.
Het goede leven..... ja, daar wist Jacob alles van. En ‘goed’, dat betekent ‘kwaliteit’.
Bij De Helden van Kien vind je eten en drinken van hoge kwaliteit, gastvrij en
professioneel personeel, een prachtig interieur en goede samenwerkingspartners.
“Wat je ziet, is wat je krijgt.” De Helden van Kien is betrouwbaar. We bieden waar
wij zelf van houden, hanteren onze eigen kwalitatieve standaarden en stralen
vertrouwen uit.
De Helden van Kien is bijzonder en wijkt af van het ‘normale’. Via creatieve
recepten, een bijzonder concept en een gebied vol herinneringen bieden we
bezoekers nét wat meer.
Lachend staat Jacob Kien er bij. Meer dan 2 eeuwen, nadat hij durfde te dromen,
komt alles samen. De juiste mensen, de juiste ingrediënten en de juiste tijd. De
Helden van Kien is een plek van verbinding, met fijne mensen, geworteld in het
mooie, Rooise land. Een plek om van te houden en van te genieten. Een plek om
keer op keer naar terug te keren. Precies zoals Kien het al die jaren geleden voor
zich zag.

DE HELDEN VAN KIEN

DINERKAART

VOORGERECHTEN KOUD
Carpaccio
Dun gesneden ossenhaas / spekjes / pijnboompitjes / rucola /
Parmezaanse kaas / pesto

€11,50

Steak tartaar
Huisgerookte rundertartaar / augurkgelei / ei / rettich /
mosterd / saffraan mayonaise

€9,50

Helden van Kien garnalencocktail
Hollandse garnaaltjes / toast / schuim van cocktailsaus / komkommer crème

€12,50

Kabeljauw carpaccio
Gerookte kabeljauw / gekonfijte beukenzwam / geraspte rode biet /
bietencrème / mosterddressing

€11,-

Groente-terrine
Spinazie / ricotta / zongedroogde tomatenolie

€8,50

Geitenkaas
Zachte geitenkaas / stoofpeer / bospaddenstoelen / pittenmix /
vossebes dressing

€9,-

Rilette van eend
Boerderij eend / spekkrokantjes / vossebes dressing

€9,50

VOORGERECHTEN WARM
Tomatensoep
Pommodori tomaat / basilicum / ratatouille / gehaktballetjes

€5,50

Uiensoep
Ui / kruiden / kaascrouton

€5,50

Dagsoep
Wisselende soep

€5,50

Coquille
Coquille / knolselderij / zwarte linzen / boerenkoolsaus

€12,50

Ravioli
Truffelravioli / knoflookolie

€9,50

DE HELDEN VAN KIEN

DINERKAART

MAALTIJDSALADES
Salade carpaccio
Dun gesneden ossenhaas / sla / spekjes / pijnboompitjes /
Parmezaanse kaas / tomaat / komkommer / pesto

€14,50

Salade gerookte zalm
Gerookte zalm / rode biet / zoetzure komkommer / zwarte olijf /
saffraan mayonaise

€13,50

Salade geitenkaas
Geitenkaas / rode biet / appel / pittenmix / vossebes dressing

€12,50

Salade Parmaham
Parmaham / gerookte paprika / gedroogde vijgen /
walnoot / honingdressing

€13,50

HOOFDGERECHTEN (VEGETARISCH)
Flammkuchen
Crème fraîche / appel / pompoen / paddenstoelen / geitenkaas /
rode ui

€13,50

Pappardelle
Pasta / bospaddenstoelen / room / Parmezaanse kaas / knoflookolie

€13,50

DE HELDEN VAN KIEN

DINERKAART

HOOFDGERECHTEN (VIS)
Doradefilet
Dorade / seizoensgroenten / kokos-kerrie saus

€18,50

Pieterman filet
Pieterman / seizoensgroenten / preisaus

€19,50

Gamba’s
Gegrilde gamba’s / seizoensgroenten / knoflookolie
dragon mayonaise

€22,50

HOOFDGERECHTEN (VLEES)
Kipsaté
3 stokjes kipsaté / kroepoek / atjar / taugé / salade /
gefrituurde ui / satésaus

€15,50

Heldenburger
Runderburger / little gem / bacon / tomaat / ui / ei / kaas /
salade / mayonaise / ketchup /

€15,-

Rundersteak
Kogelbiefstuk / seizoensgroenten / gepofte knoflooksaus

€19,50

Tournedos
Runderhaas / seizoensgroenten /
optioneel plak gorgonzola (+€1,-) / portsaus

€26,50

Eendenborst
Boerderij eend / seizoensgroenten / portsaus

€19,50

Tomahawk 2 personen
Tomahawk 800gr / seizoensgroenten / chimichurri

prijs per persoon €29,50

Bij de hoofdgerechten serveren wij ambachtelijke friet en mayonaise

SIDE DISH
Puntzak friet
Gebakken roseval aardappel
Salade
Warme seizoensgroenten

€2,50
€4,€2,50
€2,50

DE HELDEN VAN KIEN

DINERKAART

DESSERTS
Sticky cake
Boerenjongens / stoofpeer / vanille-ijs

€7,-

Spongecake van pistache
Spongecake / caramel van karnemelk / bloedsinaasappelmousse /
kokos-ijs / groene thee kruimel

€7,-

Trio van chocolade
Notenbrownie / chocolademousse / chocoladeijs

€6,50

Mini monchou
Monchou / bastognekoek / crumble / roodfruit / frambozen-ijs

€5,50

Dame Blanche
Vanille-ijs / slagroom / chocoladesaus / amandelkrokant

€6,50

Belgische wafel
Huisgemaakte Belgische wafel / luchtige monchou / blauwe bessen /
yoghurt bosvruchtenijs

€6,50

Scroppino
Citroen-room ijs / prosecco / vodka / limoen

€6,-

KOFFIE
Klompenkoffie
koffie met ‘klompenklets 22’ ‘n echt Roois likeurtje

€6,50

Ierse koffie
Koffie met Jameson whiskey en slagroom

€6,50

Spaanse koffie
Koffie met Licor 43 en slagroom

€6,50

Italiaanse koffie
Koffie met Ameretto en slagroom

€6,50

Franse koffie
Koffie met Grand Marnier en slagroom

€6,50

Gerecht kan op verzoek glutenvrij bereidt worden
Gerecht kan op verzoek lactosevrij bereidt worden
Gerecht kan op verzoek notenvrij bereidt worden

KIENEHOEFMENU €19,50
Tomatensoep
Pommodori tomaat / basilicum / ratatouille / gehaktballetjes
Dagsoep
Wisselende soep

Saté van kippendij
3 stokjes kipsaté / kroepoek / taugé / gefrituurde ui / salade / satésaus
Heldenburger
Huisgegrilde runderburger / little gem / sla / bacon / tomaat / ui
/ ei / kaas / salade / mayo / ketchup
Flammkuchen
Crème fraîche / appel / pompoen / paddenstoelen / geitenkaas /
rode ui
Bij de hoofdgerechten serveren wij ambachtelijke friet en mayonaise

Dame Blanche
Vanille-ijs / slagroom / chocoladesaus / amandelkrokant
Mini monchou
Crumble / roodfruit / frambozen-ijs

JACOB KIEN MENU €27,50
Carpaccio
Dun gesneden ossenhaas / spekjes / pijnboompitjes / rucola / Parmezaanse kaas /
pesto
Kabeljauw carpaccio
Gerookte kabeljauw / gekonfijte beukenzwam / gersaspte rode biet /
bietencréme / mosterddressing
Groente-terrine
Spinazie / ricotta / zongedroogde tomatenolie

Doradefilet
Dorade / seizoensgroenten / kokos-kerrie saus
Rundersteak
Kogelbiefstuk / seizoensgroenten / gepofte knoflooksaus
Papperdelle
Pasta / bospaddenstoelen / room / Parmezaanse kaas / knoflookolie
Bij de hoofdgerechten serveren wij ambachtelijke friet en mayonaise

Trio van chocolade
Notenbrownie / chocolademousse / chocoladeijs
Belgische wafel
Huisgemaakte Belgische wafel / luchtige monchou / blauwe bessen

HELDENMENU
Steak tartaar
Huisgerookte rundertartaar / augurkgelei / ei / mosterd / saffraan mayonaise /
rettich
Helden van Kien garnalencocktail
Hollandse garnaaltjes / schuim van cocktailsaus / komkommer crè me / toast
Geitenkaas
Zachte geitenkaas / stoofpeer / bospaddenstoelen / pittenmix

Coquille
Coquille / knolselderij / zwarte linzen / boerenkoolsaus
Ravioli
Truffelravioli / knoflookolie

Gamba’s
Gegrilde gamba’s / knoflookolie / seizoensgroenten / dragonmayonaise
Tournedos
Runderhaas / seizoensgroenten / portsaus / optioneel plak gorgonzola (+€1,-)
Pieterman filet
Pieterman / seizoensgroenten / preisaus
Bij de hoofdgerechten serveren wij ambachtelijke friet en mayonaise

Sticy cake
Boerenjongens / stoofpeer / vanillie-ijs
Spongecake van pistache
Spongecake / caramel van karnemelk / bloedsinaasappelmousse / kokos-ijs /
groene thee kruimel
3 Gangen helden menu voor / tussen + hoofd + na €34,50
4 Gangen helden menu voor + tussen + hoofd + na €41,50

