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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SUSHI

(DONDERDAG T/M ZATERDAG)

To share

(8 stuks per rol)

BEEF TRUFFLE 		
17,95
beef | asperge | komkommer | avocado | Japanse mayonaise
teriyaki | truffel

SALMON TORCH 		
zalm | komkommer | miso mayonaise | bieslook

16,50

SPICY TUNA		
17,50
tonijn | komkommer | bosui | peper | spicy mayonaise | kimchi

COLORADO		
15,50
krabsticks | cocktailsaus | witvis

TEMPURA GAMBA 		
tempura gamba | masago | unagi saus | Japanse mayonaise | komkommer

20,50

VEGGIE		
14,50
asperge | komkommer | avocado | spicy mayonnaise

CRISPY TUNA		
17,95
tonijn | kimchi | bosui | sesam

POPCORN CHICKEN		
krokante kip | avocado | kimchi | popcorn

15,50

Pokebowls en Sashimi

POKEBOWL		
15,50
(keuze uit vis, vlees of vegetarisch)

ZALM SASHIMI		
16,50
TONIJN SASHIMI		

18,00

BEEF TATAKI SASHIMI		
15,50
CARPACCIO VAN WITVIS 		

16,50

SASHIMI PLATEAU 		

27,50

CHEF’S TABLE DANCE		

79,50

Asian Style		
(mix van de chef)

(selectie van de chef)
(40 stuks, combinatie sushi en sashimi)

BITES
To share

BROOD EN SMEERSELS		
6,50

PATA NEGRA		
12,50
50 gram | Iberico ham

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

16,50

RUNDVLEES BITTERBAL		
7,50
met mosterd | 6 stuks

CHORIZO KROKETJES		
9,50
met sambalmayonaise | 6 stuks

BITTERGARNITUUR		
10,25
met diverse sauzen | 10 stuks

IBERICO ‘BONELESS’ RIBFINGERS		
17,50
2 buns | gelakt | zoetzuur

CHICKEN GYOZA		
12,75
6 stuks

KIP YAKITORI		
13,25
gelakt | 8 stuks

GEFRITUURDE TORPEDO GARNALEN		
13,50
met chilisaus | 6 stuks

TONIJN TATAKI LOLLY’S		
13,50
sesam | wasabimayonaise

BORRELPLANK		
25,00
selectie van de chef, voor 2 personen

