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!
Ambacht
Team De Heeren van
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BROOD/
SANDWICHES

LUNCH
VAN 11.30-16.00 UUR

SANDWICH GEZOND		
11.00		
mais brood | gerookte kip | kaas | tomaat | komkommer | ei
sla | licht pittige avocado crème

FOCACCIA		
11,50		
focaccia brood | tomaat | mozzarella | Parmezaanse kaas | basilicumpesto
Serrano ham + 2,00

SANDWICH CARPACCIO		
12,50		
desem | rundermuis | truffelmayonaise | bieslook | kappertjes
Parmezaanse kaas | rucola

SANDWICH GEROOKTE ZALMFILET		
desem | gerookte zalmfilet | zoete peper | komkommer
zoetzure rode ui

12,50

POKEBOWL (TONIJN OF ZALM)		
14,50
Wakame | zoetzure groenten | rijst | wasabimayonaise		

UITSMIJTER ham - kaas - spek		
UITSMIJTER gerookte zalm 		
UITSMIJTER carpaccio | truffelmayonaise | Parmezaanse kaas

8,75
12,50
12,50

vanaf

2 KROKETTEN OP BROOD 			
2 rundvlees kroketten | mosterd		
2 garnalen kroketten | limoenmayonaise		

9,50
14,50

HEERENBURGER		
17,50
Black Angus | tomatenchutney | cheddar | truffelmayonaise
krokant spek | friet

BIEFSTUK 160 gram		
gebakken biefstuk | paddenstoelen | jus de veau | aardappelschuim
keuze: friet of brood

18,50

SALADES

LUNCH
VAN 11.30-16.00 UUR

SALADE CARPACCIO		
15,50
frisse salade | bieslook | kappertjes | spek crumble
Parmezaanse kaas | truffelmayonaise

BIETEN-GEITENKAASSALADE		
15,50
quinoa | gerookte biet | geitenkaas

CAESAR SALADE TONIJN 		
ansjovis | croutons | caesardressing | knoflook | zachtgekookt ei

16,50

SOEP

POMODORI TOMATENSOEP		
8,50

FRANSE UIENSOEP		
12,50
crostini oude kaas

SCHAALDIEREN BISQUE		
16,50
rouille | croutons

De soepen en salades worden geserveerd met brood en boter
		

LUNCHMENU
2 GANGEN CHEFS MENU

27,50

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 | tomatensoep

• VLEES sandwich serranoham | rundvleeskroket | tomatensoep
• VEGA

sandwich avocado & hummus | groentekroket | tomatensoep

BITES

| van 17.00 tot 22.00 uur

DINER

ZUURDESEMBOL		
5,00
olijfolie | makreel tapenade | gezouten roomboter

PATA NEGRA		
12,50
50 gram

OOSTERSCHELDE OESTERS (per stuk €3)		
6 stuks | vinaigrette | citroen

12,50

SASHIMI ZALM & TONIJN		
14,50
met bijbehorende garnituren

KOUDE VOORGERECHTEN

BIETEN-GEITENKAASSALADE		
12,50
quinoa | gerookte biet | geitenkaas

RUNDERCARPACCIO		
13,00
bieslook | Parmezaanse kaas | rucola | spek crumble
truffelmayonaise

STEAK TARTAAR		
13,00
eidooier | kappertjes | sjalot | spek crumble

GEMARINEERDE ZALM		
14,50
little gem | avocado | Chioggia biet | limoenmayonaise

CAESAR SALADE TONIJN		
15,00
ansjovis | croutons | caesardressing | knoflook | zachtgekookt ei

WARME VOORGERECHTEN

POMODORI TOMATENSOEP		
8,50
tomaten concasse

FRANSE UIENSOEP		
12,50
crostini oude kaas

SCHAALDIEREN BISQUE		
16,50
rouille | croutons

TAGLIATELLE TRUFFEL		
15,00
Parmezaan | verse truffel

COQUILLES ST. JACQUES (3)		
18,50
aardappel | boter | biet

HOOFDGERECHTEN

DINER

ZEEDUIVEL FILET		
24,50
wortel | groene groente | vis-vogeljus

SPAANSE ZEEBAARSFILET		
24,50
pastinaak | groene groente | Hollandaise

HALVE- / HELE KREEFT GEBAKKEN, GEKOOKT, GEGRATINEERD		
17,50
pasta agli e olio

/ 29,50

SPARERIBS 		
21,50
friet | sla | bijpassende sausjes

EENDENBORST		
22,50
aceto balsamico | wortel | paddenstoel

DENVER STEAK		
23,50
rode uien compote | paddenstoelen | rode wijn jus

TOURNEDOS		
26,50
knolselderij | paddenstoel | rode wijn jus

GELAKTE IBERICO PRESA & CHA SIEUW BUIKSPEK		
24,50
zoetzure witte kool | zoete aardappel

CHATEAUBRIAND | voor 2 personen		
dubbele ossenhaas | diverse garnituren | krachtige rode wijn jus

49,00

BUTCHERS FEAST | vanaf 2 personen te bestellen		
p.p. 37,50
Voor de vleesliefhebber met bijpassende garnituren

TAGLIATELLE TRUFFEL		
19,50
Parmezaan | verse truffel

RODE BIETENRISOTTO

groenten | geitenkaas

20,50

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

SIDES

FRITES MET MAYONAISE		
3,50
SIDE SALADE		
4,50
SIDE GROENTE		
5,50
FRIETJE TRUFFEL
6,50
FRIETJE STOOF		
8,50

DESSERTS

| van 12.00 tot 22.00 uur

DINER

IJS PER BOL		

2,50

HUISGEMAAKTE CHEESECAKE		

9,75

HUISGEMAAKTE NOTENTAART		

9,75

TIRAMISU ESPRESSO MARTINI		

11,00

Verschillende smaken ijs

seizoensfruit | yoghurt-cassis ijs | crumble

dulce de leche | karamelfudge | blauwe bes
‘vloeibaar dessert’

KERSENPARFAIT		
11,00
amarenakersen | witte chocolade ganache

BROWNIE A LA DAMION		
seizoensfruit | koffielikeur | notenmelange | rozijnen

12,50

KAASPLANK		
15,00
vier kazen | kletzenbrood | appelstroop

CHOCOLADE ‘GUILTY PLEASURE’ VOOR TWEE		
met bijpassende garnituren

22,00

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 gastheer/ gastvrouw altijd weten.

TEVEEL KEUZE?

Laat u verrassen!

3-GANGEN MENU VAN DE CHEF		

34,50

4-GANGEN MENU VAN DE CHEF		

39,50

5-GANGEN MENU VAN DE CHEF		

44,50

WIJNARRANGEMENT min. 3 glazen		per glas 6,50
BOBARRANGEMENT min. 3 glazen		per glas 3,50

SMAAKT NAAR MEER

BITES

BROOD		
5,00
bol met gezouten boter, olie en makreel tapenade

GEMENGDE NOOTJES EN GEMARINEERDE OLIJVEN		
PATA NEGRA | 50gr

5,50
12,50

KAASPLANK		
15,00
(4 harde kazen met garnituur)

RUNDVLEES BITTERBAL		

7,50

CHORIZO KROKETJES		

9,50

met mosterd | 6 stuks

met sambalmayonaise | 6 stuks

BITTERGARNITUUR		
9,50
met dips | 10 stuks

BEEF ANTICUCHO		

12,50

CHICKEN GYOZA		

8,50

KIP YAKITORI 		

12,50

GEFRITUURDE TORPEDO GARNALEN		

9,50

TONIJN TATAKI LOLLY’S		

12,50

OOSTERSCHELDE OESTERS, 6 STUKS		

14,50

FRIETJE TRUFFEL HVA		

6,50

FRIETJE STOOF		

8,50

zoete aardappel | cassave chips

met sambalmayonaise | 6 stuks
gelakt | 8 stuks
chilisaus

sesam | wasabi mayonaise

geserveerd met vinaigrette en citroen (Ook per stuk te bestellen a €3)
Truffel | Parmezaan

		

PLANKEN
DOE MAAR WAT		

p.p. 11,00

DOE MAAR WAT ‘MEER’		

p.p. 14,00

Borrelplank te bestellen vanaf 2 personen
Borrelplank te bestellen vanaf 2 personen

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

