WELKOM
Graag willen wij u voorstellen aan De Heeren van Ambacht;
Marcel Hayes, chefkok, en zijn keukenbrigade staan voor u
klaar om de lekkerste gerechten te bereiden.
Onze bedrijfsleider Joëlson Gomes en zijn team zullen
zorgen voor een heerlijk ontspannen lunch, gezellige borrel
met bites of een goed verzorgd diner.
Voor ons draait het bij De Heeren van Ambacht om meer dan
alleen kwaliteit eten en drinken, we richten ons vooral ook op
service en beleving.
U kunt bij ons terecht voor een lunch, diner, borrel of
evenement in onze Huiskamer of Heerenzaal. Vraag naar de
mogelijkheden bij ons personeel.

EET SMAKELIJK & GENIET!

BROOD/
SANDWICHES

LUNCH
VAN 11.30-16.00 UUR

BROOD

5,00

‘SPICY’ AVOCADO

7,50

zuurdesem bol | gezouten boter | olijfolie | makreel tapenade

hummus | sesam | cayenne | komijn

SANDWICH GEZOND

11.00		

FOCACCIA

11,50		

SANDWICH CARPACCIO

12,50		

SANDWICH GEROOKTE ZALMFILET

12,50

POKEBOWL (TONIJN OF ZALM)

12,50

mais brood | gerookte kip | kaas | tomaat | komkommer | ei
sla | licht pittige avocado crème

focaccia brood | tomaat | mozzarella | Parmezaanse kaas
basilicumpesto met Serrano ham + 2,00

desem | rundermuis | truffelmayonaise | bieslook | kappertjes
Parmezaanse kaas | rucola

desem | gerookte zalmfilet | zoete peper | komkommer | zoetzure rode ui

Wakame | zoetzure groenten | rijst | wasabimayonaise		

UITSMIJTER

ham-kaas-spek
gerookte zalm

8,00		
per topping 0,75
2,50

2 KROKETTEN OP BROOD 			
9,50
2 rundvlees kroketten | mosterdmayonaise
14,50
2 garnalen kroketten | limoenmayonaise
HEERENBURGER

17,50

BIEFSTUK 160 gram

18,50

Black Angus | tomatenchutney | cheddar | truffelmayonaise
krokant spek | aardappelchips | friet
gebakken biefstuk | paddenstoelen | jus de veau | keuze: friet of brood

SALADES

LUNCH
VAN 11.30-16.00 UUR

SALADE CARPACCIO

15,50

SALADE GEITENKAAS

15,50		

SALADE TONIJN OP OOSTERSE WIJZE

16,50		

frisse salade | bieslook | kappertjes | spekzout
Parmezaanse kaas | truffelmayonaise

frisse salade | little gem | geitenkaas | zongedroogde tomaatjes
olijven | groene kruiden | geroosterde pompoenpitjes

gemarineerde tonijn | little gem | wakame | lente ui
pinda’s | chili-dressing | mango | granaatappel

SOEP
POMODORI TOMATENSOEP

7,50

ROMIGE MOSTERD SOEP MET GEROOKTE ZALM

11,50

SCHAALDIEREN BISQUE

16,50

(kan ook vegetarisch besteld worden)

rouille | croutons
		

LUNCHMENU
2 GANGEN CHEFS MENU

25,00

12-UURTJE

15,00

Laat u verrassen met een heerlijk 2 gangen menu van onze chefkok.
Geserveerd binnen 1 uur!
Maak een keuze uit vis, vlees of vegetarisch en geniet van drie heerlijke
gerechtjes. Perfect voor een gevarieerde lunch.

• VIS

sandwich gerookte zalm | garnalenkroket | mosterdsoep

• VLEES sandwich serranoham | rundvleeskroket | mosterdsoep
• VEGA

sandwich avocado & hummus | groentekroket | mosterdsoep

DINER
ZUURDESEMBOL

olijfolie | makreel tapenade | gezouten roomboter

5,00

PATA NEGRA

12,50

OOSTERSCHELDE OESTERS

12,50

50 gram | crostini
6 stuks | vinaigrette | citroen
(per stuk €2,5)

KOUDE VOORGERECHTEN
‘SPICY’ AVOCADO

hummus | sesam | cayenne | komijn

7,50

RUNDERCARPACCIO

12,00

STEAK TARTAAR

13,00

GEMARINEERDE ZALM

14,50

DRIE BEREIDINGEN VAN TONIJN

15,00

bieslook | Parmezaanse kaas | rucola | krokant spek
eidooier | kappertjes | sjalot | mosterd
little gem | grapefruit | avocado | Chioggia biet | limoenmayonaise
sesam | wakame | sojaparels

WARME VOORGERECHTEN
POMODORI TOMATENSOEP

tomaten concasse | vermicelli

7,50

ROMIGE MOSTERDSOEP

11,50

TAGLIATELLE TRUFFEL

15,00

SCHAALDIEREN BISQUE

16,50

gerookte zalmfilet (ook vegetarisch te bestellen)
Parmezaan | verse truffel
Schaal-schelp | rouille | crostini

-

HOOFDGERECHTEN

DINER

GRIETFILET

24,50

LIJNGEVANGEN ROODBAARSFILET

24,50

groene asperges | vis-vogeljus
wortel | doperwt | groene asperges | Hollandaise

HALVE- / HELE KREEFT (GEBAKKEN, GEKOOKT, GEGRATINEERD)
pasta agli e olio | sla

17,50/29,50

WILDE GAMBA’S

29,50

SPARERIBS

19,50

EENDENBORST

21,00

DENVER STEAK

23,50

TOURNEDOS

24,50

TWEE BEREIDINGEN VAN LAM

26,00

CHATEAUBRIAND

49,00

TAGLIATELLE TRUFFEL

18,50

SAYUR LODEH ‘GROENTE CURRY’

18,50

pasta agli e olio | spinazie
friet | sla | huisgemaakte sausjes
aceto balsamico | wortel | paddenstoel
rode uien compote | paddenstoelen | jus de veau
knolselderij | paddenstoel | jus de veau
asperge | zoete aardappel | lamsjus
dubbele ossenhaas | diverse garnituren | krachtige rode wijn jus
Voor 2 personen
Parmezaan | verse truffel
groenten | kokos

Bij alle hoofdgerechten, per twee, worden frites geserveerd.
M.u.v. gerechten geserveerd met pasta en de vegetarische gerechten.

SIDES
FRITES MET MAYONAISE
SIDE SALADE
FRIETJE TRUFFEL
GEBAKKEN EENDENLEVER
GEBAKKEN ZWEZERIK

-

3,50
3,50
4,50
7,50
7,50

DESSERTS

DINER

‘NO BAKE’ CHEESECAKE

9,50

HUISGEMAAKTE WORTELTAART

9,50

rood fruit | vanille | crumble
sinaasappel | karamel

AARDBEIEN ROMANOFF

11,00

KAASPLATEAU

15,00

CHOCOLADE ‘GUILTY PLEASURE’ VOOR TWEE

21,50

aardbeien | vanille | wodka | room
vier kazen | kletzenbrood | appelstroop
chocola | chocola | chocola

Onze gerechten zijn met zorg samengesteld en ingrediënten worden niet ‘zomaar’ gecombineerd. Het
weg laten van het één, heeft invloed op het effect van het ander. Wilt u toch iets veranderen ?! Dan zal
hiervoor een meerprijs worden berekend.
Zijn er dieetwensen of allergenen? Laat het uw kelner altijd weten.

TEVEEL KEUZE?
3-GANGEN MENU VAN DE CHEF

32,50

4-GANGEN MENU VAN DE CHEF

37,50

5-GANGEN MENU VAN DE CHEF

42,50

WIJNARRANGEMENT min. 3 glazen

per glas 6,00

BOBARRANGEMENT min. 3 glazen

per glas 3,50

Heeren van Ambacht is onderdeel
van de Heeren Horeca Groep
Dorpsstraat 22,
3342 BD Hendrik-Ido-Ambacht
info@deheerenvanambacht.nl
www.heerenvanambacht.nl
heerenvanambacht

HEEREN AAN DE HAVEN
Streefkerk

HEEREN AAN DE LEK
Groot-Ammers

HEEREN VAN SLYDREGT
Sliedrecht

