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l u n c h  e n  l e e s c a f e  d e  b i e b

MENU CONTACT
0492 200 029

OPENINGS
TIJDEN

L U N C H
TIPS

DI - VR
10:00 tot 17:30

ZA
10:00 tot 17:00

ZO
12:00 tot 16:00

(uitgezonderd feestdagen)

Watermolenwal 1
5701 RW Helmond

De ideale plek om te relaxen, studeren, of te werken! Voor een heerlijk bakje koffie/thee of een lekkere 
lunch heten wij u van harte welkom bij Lunch- en Leescafé De Bieb.

TOSTI TIP €7,00
Tosti ham/kaas met 
een kleintje soep

KROKET TIP €7,00
Kroket op brood met 
een kleintje soep

UITSMIJTER TIP   €7,00
Uitsmijtertje ham en 
of kaas met een kleintje 
soep

Het centrum van Helmond staat bekend om zijn markante kasteel, mooie tentoonstellingen, 
bijzondere monumenten en architectuur. Er is veel kunst op straat en er zijn tal van gezellige 

terrasjes op de Markt of aan het water waar u heerlijk kunt genieten van de omgeving.

Helmond kent een verrassend aanbod aan winkels. Naast de bekende winkelketens, zorgen juist 
de vele ambachtelijke winkels en zelfstandige ondernemers ervoor dat persoonlijke aandacht en 
Brabantse gezelligheid  centraal staan. Loop ook eens door de kleine aanloopstraatjes daar treft u mooie 
speciaalzaken aan. Overdekt winkelen kunt u in de Elzaspassage.

Natuurlijk kunt u ook genieten van pure en eerlijke maaltijden bij een van onze gezellige 
horecagelegenheden. Combineer een dagje winkelen in Helmond vooral met gezellig uitgaan of met het 
grote culturele aanbod dat het centrum biedt.

Met een wandeling door het centrum van Helmond komt u in aanraking met verrassende elementen 
zoals de prachtige beeldenroute en de eeuwenoude Lambertuskerk. Zo kunt u bijvoorbeeld na een bezoek 
aan de Lambertuskerk, die bekend staat om zijn beroemde Robustelly orgel, genieten van het pittoreske 
Lambertushof. Ook voor de kinderen is er een mooie ontdekkingsroute ‘Een Ommetje Helmond’ vol 
enthousiaste verhalen en leuke opdrachten. De diverse routes zijn af te halen bij de VVV.
Helmond centrum, een uniek centrum dat blijft inspireren! Kom en geniet van de gastvrijheid en het 
prachtige en diversiteit aan aanbod. Welkom in Helmond centrum!

WELKOM IN HELMOND CENTRUM!



SANDWICH TOAST

SOEPEN

DIKKE SNEEËN BROOD MET OLIJFOLIE LICHT 
GETOAST

TOASTED SANDWICHES € 6,95  
MET SMEERSELS 
pesto | tapenade | kruidencreme

TRIO SANDWICHES   € 11,95
gerookte zalm | kip pesto | avocado 
ei tomaat | tomatensoepje

CARPACCIO   € 9,95
handgesneden kort gegrilde diamanthaas | 
truffelsaus | parmezaan | sud ’n sol tomaat | 
pijnboompitten 

KIP   € 9,45
Gegrilde kip | bacon | cashew noten |
aardbeien | kerriemayonaise | lente ui | rode peper

CLUB HOUSE   € 9,45
kip | spek | ei | tomaat | sla | creamy bacon

TONIJNSALADE   € 7,90
tonijnsalade | sud ‘sol tomaat | rode ui | ei | 
kappertjes | sla 

GEROOKTE ZALM   € 9,95
gerookte zalm | kruidenkaas | avocado | ei | 
kappertjes | rode ui | sla

BURRATA   € 8,90
pesto | courgette | artisjok | burrata en rucola 

GEGRILDE GROENTEN   € 8,65
hummus | limoen | rucola

OUDE BROKKELKAAS   € 9,35
overjarige kaas | eiersalade | walnoten |  
tomaat

AVOCADO   € 8,15
gepocheerd ei | avocado | tomaat | 
rucola | pittenmix

TOMAAT   € 5,00
kip | prei 

UIEN   € 5,80
pittig | met kaas uit de oven 

SOEP VAN DE WEEK
Wekelijks wisselende verse soep

keuze uit: wit of donkermeergranen
(glutenvrij brood? €1,- extra)

Een plek in de bieb waar je kunt experimenteren met 
de nieuwste media en technologie. Je leert de taal van 

programmeren, je maakt zelf podcasts, een soort radio-
uitzending, die iedereen kan beluisteren en je vertelt je 
eigen verhaal met het green screen. Voor en door kinderen 
van 8 tot en met 14 jaar. Elkaar ontmoeten in een gezellige 
sfeer, samenwerken en digitale media leren gebruiken staan 
centraal. Schrijf je snel in voor de diverse workshops! Kijk 
voor meer informatie op www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
techlab 

TECHLAB IN BIBLIOTHEEK
HELMOND!

QUESADILLAS

TOSTI’S XXL

SANDWICH TOAST
WARMKOUD

DIKKE SNEEËN BROOD MET OLIJFOLIE LICHT 
GETOAST

BUIKSPEK € 9,95  
steamed bun | gebakken langzaamgegaard 
buikspek | paprika | special hot sauce

STEAK CHIMICHURRI  € 11,95
toasted sandwich | bavette | chimichurri

PULLED PORK   € 9,95
toasted sandwich | Puled pork | 
cole slaw | bbq saus

STOOF   € 9,95
toasted sandwich | runderstoofvlees
jalapenos | met kaas gegratineerd

PITTIGE KIP   € 9,95
toasted sandwich | gemarineerde 
kippendijen | paprika | ui | spek | chillisaus

GEBAKKEN ZALM EN GAMBA € 11,95
toasted sandwich | zalmfilet | gamba’s | 
avocado | tomaat | truffelsaus

HUMMES    € 9,95
toasted sandwich | hummus, 
gebakken groenten | rucola | gebakken eitje

keuze uit: wit of donkermeergranen

GESERVEERD MET NACHO’S & TOPPINGS

PULLED PORK € 9,95  
crème fraiche | kaas | tomaten salsa

KIP € 9,95
tomaten salsa | crème fraiche | kaas | lente ui

HOT MEAT   € 9,95
Kip | pulled pork | crème fraiche | kaas |  
jalapenos | rode peper

VEGETARISCH   € 9,95
paprika | courgette | zwarte bonen | mais | 
crème fraiche

GEMAAKT VAN WIT OF BRUIN FOCACCIA 
BROOD

HAM KAAS TOMAAT EI € 6,95  
boerenachterham | kaas | tomaat | 
gebakken eitje

PIKANT € 7,45
pittig gehakt | kaas

KIP PESTO € 7,45
Kipfilet | pesto | kaas

PULLED PORK   € 7,45
Pulled pork | kaas | rode ui | bbq saus

TUNA MELT € 7,95
Tonijnsalade | jalapenos | kaas

CHAMPIGNON   € 7,45
Champignons | knoflook | rucola | 
bosui | vegan kaas

UIEN SOEP



BURGERS

LUNCH SPECIALS

CLASSIC   € 10,95 
180 grams runderhamburger | bacon | 
kaas |  gebakken ui | tomaten salsa 

SPAANS  € 10,95
180 grams runderhamburger | chorizo | 
kaas |  jalapenos | gefrituurde uienringen | 
pittige knoflooksaus  

CARPACCIO  € 10,95
180 grams runderhamburger | carpaccio | 
parmezaan | truffelsaus | rucola  

AVOCADO BURGER VEGAN  € 10,95
avocado burger | tomaten salsa |
jalapeños | nacho’s

KROKKETTEN OP BROOD  € 7,35 
2 ambachtelijke rundvleeskroketten 25% | 
mosterdsaus 

NACHO UIT DE OVEN   € 9,45
mexicaanse gehaktsaus | crème fraiche | 
kaas | guacamole | tomaat | jalapenos

DUMPLINGS   € 9,35
kip | vegetarisch

UITSMIJTER 3 EIEREN   € 7,95 
ham | spek | kaas

UITSMIJTER CARPACCIO   € 9,95 
carpaccio | truffelsaus | rucola | parmezaan

100% rund, kip of vegetarisch 

Frietjes erbij?
+€2,50

ALL YOU CAN LUNCH

3 uur lang onbeperkt genieten van 
kleine gerechten. Beschikbaar 

tussen 12:00 en 15:00 uur! 
Reserveren kan via www.de-bieb.nl of 

bel naar 0492-200029

CARPACCIO

SALADES
ITALIAN € 11,95
artisjok, gegrilde paprika | sud ’n sol tomaat |  
gemarineerde aubergine | olijven | rucola 
 
OOSTERSE KIP SALADEE  € 12,95
gemarineerde kip | cashew noten | 
soja bonen | paksoivpaprika | sesamzaad | 
wortel | lente ui, rode peper
 
CARPACCIO SALADE  € 13,95 
handgesneden kort gegrilde diamanthaas | 
rucola | sud ’n sol tomaat | parmezaan |  
truffelsaus | gamba’s | pijnboompitten

BEETROOT SALAD  € 11,95 
rode biet | feta | appel | rucola | pitten |  
munt | maple sirop

OOSTERSE KIP SALADE

style 
DOK

HOME 
DECORATORS

EST. 2020

Elzas Passage 10   06-82 68 21 55   www.styledok.nl
f I

KNOFLOOK GAMBA

KLEINE WONDERTJES

LOADED FRIES

Tomatensoepje met balletjes  € 3,00

Friet met frikandel, kroketje, of  € 5,50 
kaassoufflé appelmoes en mayo   

Pannenkoekje naturel  € 4,50

Pannenkoekje rozijn, spek of appel € 5,50 

Bammetje  € 4,50 
wit of bruin | keuze uit pasta | jam of kaas 

CHILLI CHEESE  € 6,95 
warme kaassaus | tomatensalsa | jalapenos|  
 rode peper | crème fraiche | bosui  

BOEREN FRIET    € 7,95
spek | paprika | ui | champignons |
smoked garlic sauce | gebakken eitje

PULLED PORK   € 8,45
pulled pork | warme kaassaus | ui | bbqsaus |
crème fraiche | bosui 

CHILLI CHICKEN    € 8,45
gemarineerde kippendij | papika | ui | 
warme kaassaus | chilisaus

KNOFLOOK GAMBA    € 8,95
gamba’s | tomatensalsa | warme kaassaus |
crème fraiche | smoked garlic sauce

Tot 12 jaar
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JEWELRY
BAGS
GIFTS & 
MORE

ELZASPASSAGE 35
06-82 67 33 53

www.bboxhelmond.nl

   fI

Roger en Nicole Bombeeck
Ameidestraat 17
5701 NN Helmond
0492-541848

www.tkelderke.nl
info@tkelderke.nl





f IH E L M O N D

DAAR SCOOR JE!

W W W . D E - B I E B . N L

VAN HARTE WELKOM IN LUNCH- EN 
LEESCAFÉ DE BIEB

Wij zijn ondergebracht in de openbare bibliotheek, een bieb die ruim 
100 jaar geleden in december 1913 openging. 

In 1938 verhuisde de bibliotheek naar de bovenverdieping van het 
monumentale witte raadhuis dat aan de Markt stond (nu ingang 
van Passage) en maakte daar in de oorlog moeilijke jaren door.  In 
1968 kon de bibliotheek naast het oude klooster aan de Markt een 
nieuw onderkomen laten bouwen. In de jaren 70-80 van de vorige 
eeuw werd de naam gewijzigd van St. Augustinus in ‘openbare 
bibliotheek’. Maar ook daar groeiden we uit ons jasje. Reden om in 
2010 te verhuizen naar dit pand aan de Watermolenwal. Wat een 
verbetering! Een mooie grote bieb, met een ruime jeugdafdeling, een 
eigen podiumzaaltje en…. dit café. 

Het 100 jarig jubileum werd in 2013 luister bijgezet met de 
toekenning van een koninklijke onderscheiding. Daarmee kreeg 
Helmond een stukje ‘koninklijke bibliotheek’. En nu: Bij de leestafel 
kun je een krant of tijdschrift lezen. Op de begane grond is naast de 
klantenservice ook VVV Helmond gevestigd. Op de eerste verdieping 
staan de boeken voor jeugd en volwassenen en op de tweede 
verdieping kun je in alle rust studeren of werken. Ook worden er 
lezingen en workshops georganiseerd, er vinden taallessen plaats, 
muziekuitvoeringen, ontmoetingsavonden en spreekuren. 

Kortom, de bibliotheek bruist! De bibliotheek Helmond is elke dag 
open, in de wintermaanden zelfs op zondag. En natuurlijk kun je dan 
ook even heerlijk  lunchen, een broodje of maaltijd halen, of drink 
een kopje koffie of thee bij het Lunch- en Leescafé De Bieb.

DE GESCHIEDENIS VAN 
ONZE BIBIOLTHEEK!

Smalle Haven 8 | Helmond | 085 877 26 56 
hallo@juudsfoederer.nl 

KUNST & BENODIGDHEDEN

SMoothies & sappen

SMOOTHIES

SAPPEN

COCKTAILS

VEGGIE EXPRESS

Tropical Smoothie € 5,75
aardbeien + banaan

Sunshine Smoothie € 5,75
ananas + mango

Paradise Smoothie € 5,75
mango + aardbeien

Fantasy Smoothie € 5,75
frambozen + mango

Sunset Smoothie € 5,75
frambozen + aardbeien

Palmbeach Smoothie € 5,75
mango + banaan

Blueberry Smoothie € 5,75
bosbessen

Fruit Milkshakes € 6,50
fruitmix + ijs

Biologisch appel € 2,95
100% Hollandse | biologische appels

Biologisch peer € 2,95
100% Hollandse peren

Biologisch appel & peer € 2,95
60% Hollandse appels | 40% Hollandse peren

Biologisch appel & vlierbes € 2,95
80% Hollandse appels | 20% vlierbessen

Biologisch appel & aardbei € 2,95
80% Hollandse appels | 20% Hollandse aardbeien 
(uit de Betuwe)

Biologisch Appel Rabarber  € 2,95
80% Hollandse appels (o.a. Elstar, 
Jonagold en Goudreinette) | 20% rabarber

Biologisch Tomatensap  € 2,95
95% Tomatensap | 5% Citroensap

U proeft het: een flesje sap van 
Schulp is een flesje vol fruit. 
Gezond fruit, voornamelijk 
afkomstig uit Hollandse 
boomgaarden. 

Welke van bovenstaande 
smaken u ook kiest, u proeft 
altijd puur vruchtensap. Zo uit de 
natuur, zonder enige toevoeging. 
Dus geen suiker, kleur-, geur 
en/of smaakstoffen. Ontdek 
het (h)eerlijke vruchtensap uit 
Breukelen.

Vers voor u 
gemixt

Pina Colada Cocktail € 7,50
ananas + mango + kokos + rum

Baileys Cocktail € 7,50
aardbeien + banaan + baileys

Gin Cocktail € 7,50
bosbessen + gin

Red Daiquiri Cocktail € 7,50
frambozen + aardbeien + rum

Orange Veggie Smoothie € 5,50
detox your body
wortel + paprika + knolselderij + gember

Green Veggie Smoothie € 5,50
get the power
spinazie + broccoli + pastinaak + appel

Red Veggie Smoothie € 5,50
great for your heart and blood
paprika + tomaat + wortel + pastinaak + rode biet

Jus d’Orange vers geperst €3,50

Ijskoffie €5,00

Zonder toegevoegde 
suiker



1767

1960

1899

FRIS FLESJE
Coca-Cola € 2,60
Coca-Cola 33cl  € 4,60
Coca-Cola zero € 2,60
Coca-Cola zero 33cl  € 4,60
Fanta orange € 2,60
Fanta cassis € 2,60
Sprite € 2,60
Chaudfontaine blauw € 2,60
Chaudfontaine rood € 2,60
Chaudfontaine blauw 0,75 cl   € 5,95
Chaudfontaine rood 0,75 cl      € 5,95
Finley bitterlemon € 2,70
Finley tonic € 2,70

Finley Ginger Ale € 2,70
Fuze tea sparkling € 2,90
Fuze tea green  € 2,90
Fuze tea peach  € 2,90
Fuze tea mango kamille € 2,90
Fristi  € 2,70
Rivella  € 2,70
Chocomel  € 2,70
Verse sinaasappelsap € 3,50
Schulp sappen biologisch € 2,95
Red Bull  € 4,00
Aanmaak limonade (kind) € 1,50

SCHEPPER VAN 
DE BUBBEL

NIEUWE 
‘SODA POP’ 
KLASSIEKERS

DE 
KROONKURK

Wetenschapper Joseph Priestley vond als eerste het 
sodawater uit in Leeds, Engeland. Een van de belangrijkste 
eigenschappen van frisdrank. Hij kwam erachter dat 
de bubbel een lekkere extra smaak aan de drankjes 
gaf. Waarna er steeds meer wetenschappers zijn gaan 
experimenteren, door er verschillende smaken aan toe te 
voegen en dit te verkopen aan apothekers. 

Na de introductie van Coca 
Cola in 1928, doen vanaf 1960 
nieuwe Sodas hun intrede als 
echte ‘Soda Pop’ klassiekers. De 
eerste Light drank volgde al in 
1984.

De eerste Coca Cola fles dateert van 1899 en de dop 
was een regelrechte innovatie die nog steeds gebruikt 
wordt; de kroonkurk. 

Dranken

SPECIALE KOFFIE

IJSKOFFIE

ONZE SIROPEN

Koffie  € 2,60
Grote mok koffie  € 3,90
Koffie met slagroom  € 3,20
Espresso  € 2,60
Cappuccino  € 2,80
Latte macchiato  € 3,40
Chai latte spiced  € 3,70
Thee  € 2,70
Verse muntthee  € 3,80
Verse gemberthee € 3,80
Warme chocomel  € 2,60
Warme chocomel slagroom  € 3,00

Ierse koffie  € 7,50
ierse wiskey, bruine suiker & slagroom

Italiaanse koffie € 7,50
amaretto & slagroom

Spaanse koffie  € 7,50
tia maria & slagrom

Franse koffie € 7,50
grand marnier & slagroom

Soja of havermelk i.p.v, € 0,50
gewone melk

Siroopje erbij?  € 0,75

Of je nou groene, zwarte, witte 
of oolong thee drinkt; het komt 

allemaal van dezelfde plant. 
Deze heet de Camellia Sinensis 

en groeit in meer dan 40 landen!

Nederland en Portugal waren 
de eerste landen die thee naar 

Europa haalden.

Thee kan geuren absoberen. 
Stinken je handen? Was je 

handen eens met thee!

In 1800 werd thee in Engeland 
zo populair dat mensen minder 
bier gingen drinken. Drie kwart 
van de bierbrouwerijen kwam 
zo diep in de problemen dat ze 

failliet gingen.

Zet groene thee nooit met water 
van 100 graden! De thee blaadjes 

gaan dan kapot en dit is niet 
goed voor de smaak en kwaliteit 
van jouw kopje thee. Wacht na 

het koken van het water even en 
hang dan pas je zakje erin.

FACTS ABOUT
TEA



GIN TONICS

WIJNEN

BIEREN
Bavaria van de tap €3,00 
Bavaria 0,0% €3,00
Bavaria 0,0% IPA €3,50
Bavaria radler lemon 0.0% €3,50
Bavaria radler lemon 2.0% €3,50
La Trappe Blond €4,00
La Trappe Dubbel €4,00
La Trappe Tripel €4,00
Weihen Stephaner  €4,00
hefe weiss 
Rodenbach fruitage €4,00
Brewdog punk IPA €5,00
Cornet €4,50

Hendrick’s €8,95
Fever Tree indian tonic | komkommer | 
jeneverbes

Tanqueray €8,95
Finley tonic, grapefruit, limoen, citroen

Gordon premium Pink €8,95
Fever tree elder flower tonic, aardbeien

Epicuro Pinot Grigio €4,00
Pasqua Rosato Puglia rosé  €4,00
Pasqua Sangiovese  €4,00
Puglia rood 
La pelissiere Zoet €4,00 
Port € 3,75
Sherry € 3,75
Martini € 3,75

B E Z O E K  O N Z E  W E B S I T E :  W W W . D E - B I E B . N L

alcholische Dranken


