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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LUNCH
VAN 11.30-16.00

Brood/Sandwiches

SANDWICH GEZOND		
12,25
mais brood | gerookte kip | kaas | tomaat | komkommer | ei
sla | licht pittige avocado crème

FOCACCIA		
12,00		
tomaat | mozzarella | Parmezaanse kaas | basilicumpesto
Serrano ham + 2.00

SANDWICH CARPACCIO		
13,50		
desem | truffelmayonaise | bieslook | kappertjes
rucola | Parmezaanse kaas

2 KROKETTEN OP BROOD 			

2 rundvlees kroketten | mosterd		
9,50
2 garnalen kroketten | limoenmayonaise
		
14,50

UITSMIJTER ham – kaas – spek		 vanaf 8,75
UITSMIJTER gerookte zalm

12,50

UITSMIJTER carpaccio | truffelmayonaise | Parmezaanse kaas		

13,75

HEERENBURGER		
18,50
black Angus | tomatenchutney | cheddar | truffelmayonaise
krokant spek | friet

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

19,50

LUNCH
VAN 11.30-16.00

Salades

QUINOA SALADE		
14,50
quinoa | gekaramelliseerde witlof | appel | geitenkaas | honing

CAESAR SALADE TONIJN		

16,75

CAESAR SALADE KROKANTE KIP		

14,50

ansjovis | croutons | caesardressing | knoflook | zachtgekookt ei

ansjovis | croutons | caesardressing | knoflook | zachtgekookt ei

Soep

POMODORI TOMATENSOEP		
9,25

BOUILLABAISSE		
15,50
diverse soorten vis | zuurdesem | rouille

De soepen en salades worden geserveerd met brood en boter.

Lunchmenu
12-UURTJE

Maak een keuze uit vis, vlees of vegetarisch en geniet van drie heerlijke
gerechtjes. Perfect voor een gevarieerde lunch.

• VIS

15,00

sandwich gerookte zalm | garnalenkroket | tomatensoep

• VLEES sandwich serranoham | rundvleeskroket | tomatensoep
• VEGA

sandwich gezond | groentekroket | tomatensoep

LUNCHMENU

Laat u verrassen met een heerlijk 2 gangen menu van onze chefkok.

29,50

