
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!

Team De Heeren van Ambacht
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BROOD EN SMEERSELS  6,50 

PATA NEGRA  12,50  
50 gram  |  Iberico ham

OOSTERSCHELDE OESTERS (per stuk €3)  16,50  
6 stuks  |  vinaigrette  |  citroen

VAN 12.00-22.00

Starter before the starter

Starters cold

Starters hot

ALL DAY MENU

QUINOA SALADE  12,50 
quinoa  |  gekaramelliseerde witlof  |  appel  |  geitenkaas  |  honing

RUNDERCARPACCIO  13,75

bieslook  |  rucola  |  spek crumble  |  truffelmayonaise
Parmezaanse kaas 

ROULEAU VAN STEAK TARTAAR  14,00

Chinees waterdeeg  |  ei  |  kappertjes  |  sjalot

GEMARINEERDE ZALM  14,75

little gem  |  avocado  |  Chioggia biet  |  limoenmayonaise

CAESAR SALADE TONIJN  14,50

ansjovis  |  croutons  |  caesardressing  |  knoflook  |  zachtgekookt ei

CEVICHE VAN ZEEBAARS  15,50

tijgermelk  |  kokos  |  radijs  |  avocado  |  bosui 

POMODORI TOMATENSOEP  9,25 
tomaten concassé

TAGLIATELLE TRUFFEL  15,75

Parmezaanse kaas  | verse truffel 

BOUILLABAISSE (ook als hoofdgerecht te bestellen € 21,50)  15,50

diverse soorten vis  |  zuurdesem  | rouille
 



RODE BIETENRISOTTO  19,50 
groentes  |  geitenkaas

TAGLIATELLE TRUFFEL  20,50  
Parmezaanse kaas  |  verse truffel

BURRATA (vegan optie: tofu)  20,50  
seizoensgroentes  |  Aceto Balsamico  |  groene kruidenolie

ZEEDUIVEL  25,50  
filet  |  gelakte aubergine  |  groene asperge  |  vis-vogeljus

SPAANSE ZEEBAARS  25,50  
filet  |  ravioli  |  tomaat  |  venkel  |  chorizo

GAMBA’S (5)  25,00

soba noodles  |  paksoi

SPARERIBS  23,50 
gelakt  |  friet |  sla  |  diverse sauzen

IBERICO PRESA & CHA SIEUW BUIKSPEK  24,75 
gelakt  |  zoete aardappel  |  zoetzure witte kool

GEBRADEN BARBARIE EEND  24,75 
pompoen  |  little gem  |  kriel  |  hoisin

TOURNEDOS   29,50 
180 gram  |  aardappel  |  paddenstoel  |  Stroganoff saus

CHATEAUBRIAND voor 2 personen  57,50 
450 gram  |  dubbele ossenhaas  |  diverse garnituren  |  friet

IERSE TOMAHAWK STEAK  voor 2 personen  62,50  
1 kilo  |  geroosterde groente  |  kalfsjus  |  friet

VAN 12.00-22.00

Mains

Lekker voor erbij

ALL DAY MENU

FRIETJE MAYO  3,50

FRIETJE TRUFFEL  6,50

SIDE SALADE  4,50

SIDE GROENTE  6,50



IJS PER BOL (keuze uit)  2,50

(chocolade, yoghurt cassis, vanille, kokos, appel, aardbei, citroen)

HUISGEMAAKTE CHEESECAKE  9,75

seizoensfruit  |  yoghurt-cassis ijs  |  crumble

DAME BLANCHE ‘HEEREN VAN AMBACHT’  10,75

chocolade structuren  |  pistache  |  gekaramelliseerde hazelnoot

CITROEN CREMEUX  11,25

citroen ijs  |  limoengel  |  chocolade  

GEMARINEERDE ANANAS  11,25

kokos ijs  |  Malibu-kokosschuim

HUISGEMAAKTE WAFEL  11,75

amarenakersen  |  vanille ijs  |  blauwe bessen

KAASPLANK  14,75

vier kazen  |  kletzenbrood  |  appelstroop

GRAND DESSERT   p.p. 11,25

selectie van de chef (vanaf 2 personen te bestellen)

VAN 12.00-22.00

Desserts

Teveel keuze? Laat u verrassen!

ALL DAY MENU

3-GANGEN MENU van de chef  37,50

4-GANGEN MENU van de chef  45,00

5-GANGEN MENU van de chef  55,00

WIJNARRANGEMENT min. 3 glazen  per glas    6,75

BOBARRANGEMENT min. 3 glazen  per glas    3,50

SPECIAALKOFFIE, LIKEUR, PORT, COCKTAIL OF EEN ANDER DIGESTIEF BESTELLEN?
Bekijk onze bar & biteskaart


