
WELKOM
Graag willen wij u voorstellen aan De Heeren van Ambacht;
de keukenbrigade staat 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

v2 voorjaar 2023  |  Heeren van Ambacht



SANDWICH GEZOND  12.25 
mais brood  |  gerookte kip  |  kaas  |  tomaat  |  komkommer  |  ei   
sla | avocado crème

MEERGRANEN GEITENKAAS  11,75  
geitenkaas  |  rode ui  |  aubergine  |  honing   |  rucola

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  vanaf   8,75
ham – kaas – spek

UITSMIJTER   12,50
gerookte zalm

UITSMIJTER   13,75
carpaccio  |  truffelmayonaise  |  Parmezaanse kaas  

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

Brood/Sandwiches

VAN 11.30-16.00
LUNCH



BIETENSALADE   14,50 
diverse bieten  |  pompoenpit  |  pompoen  |  olijfolie

CAESAR SALADE TONIJN  16,75

ansjovis  |  croutons |  caesardressing  |  knoflook  |  zachtgekookt ei 

CAESAR SALADE KROKANTE KIP  14,50

ansjovis  |  croutons  |  caesardressing  |  knoflook  |  zachtgekookt ei 

POMODORI TOMATENSOEP  9,25 

UIENSOEP  12,75

geserveerd met knoflooktoast (is geen vegetarische soep)

De soepen en salades worden geserveerd met brood en boter. 

15,00

31,50

12-UURTJE 
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 carpaccio  |  rundvleeskroket  |  tomatensoep 

• VEGA sandwich gezond  |  groentekroket  |  tomatensoep

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

Salades

Soep

Lunchmenu

VAN 11.30-16.00
LUNCH



BROOD EN SMEERSELS  6.50 

PATA NEGRA  12,50  
50 gram  |  Iberico ham

VAN 12.00-22.00

Starter before the starter

Starters cold

Starters hot

ALL DAY MENU

OESTERS OP OOSTERSE WIJZE (3 STUKS)  9,75 
bosui  |  soja  |  rode peper  |  limoen  |  gember  |  vinaigrette  |  naturel

BIETENSALADE   12,75 
diverse bieten  |  pompoenpit  |  pompoen  |  olijfolie

RUNDERCARPACCIO  13,75

bieslook  |  rucola  |  spek crumble  |  truffelmayonaise
Parmezaanse kaas 

STEAK TARTAAR ‘KLASSIEK’  14,50

klassieke garnituren, geserveerd met tosti eendenlever

GEMARINEERDE ZALM  14,75

little gem  |  avocado  |  Chioggia biet  |  limoenmayonaise

CAESAR SALADE TONIJN  14,50

ansjovis  |  croutons  |  caesardressing  |  knoflook  |  zachtgekookt ei

BLOEMKOOL & COQUILLES  15,50

diverse structuren bloemkool  |  haringkaviaar  |  hazelnoot 

POMODORI TOMATENSOEP  9,25 
tomaten concassé

TAGLIATELLE TRUFFEL  15,75

Parmezaanse kaas  | verse truffel 

UIENSOEP  12,75

geserveerd met knoflooktoast 
(is geen vegetarische soep)
 



TAGLIATELLE TRUFFEL  20,50  
Parmezaanse kaas  |  verse truffel

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

ROODBAARSFILET  25,50  
zoete aardappel  |  aubergine  |  gepofte knoflookvinaigrette

ZEEBAARSFILET  25,50  
specerijenzuurkool  |  aardappel  |  Zeeuws spek

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

RUNDERSUKADE  25,25 
zoete aardappel  |  paddenstoel  |  ‘eigen jus’

VELUWS EENDENBORST  25,25 
ui  |  topinamboer  |  little gem

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

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

VAN 12.00-22.00

Mains

Lekker voor erbij

ALL DAY MENU

FRIETJE MAYO  3,50

LOADED FRIES ‘TRUFFEL’  7,50

LOADED SPICY FRIES ‘ZOETE AARDAPPEL’  8,50

SIDE SALADE  4,50

SIDE GROENTE  6,50



IJS PER BOL (keuze uit)  2,50

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

HUISGEMAAKTE CHEESECAKE (voor 2 personen)  19,75

geserveerd met seizoensfruit en diverse garnituren

DAME BLANCHE ‘HEEREN VAN AMBACHT’  10,25

vanille  |  chocolade

CREME BRULEÉ  11,25

geserveerd met vanille ijs  

GEMARINEERDE ANANAS  11,25

kokos ijs  |  Malibu-kokosschuim

KAASPLANK  14,75

vier kazen  |  kletzenbrood  |  appelstroop

GEVULDE APPEL UIT DE OVEN  12,75

vanille  |  kaneel  |  rozijnen  |  havermout  |  notenmelange

CLAFOUTIS CAKE  11,25

perzik  |  vanille  |  honing

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  45,50

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



To share
BITES

BROOD EN SMEERSELS  6,50

PATA NEGRA  12,50

50 gram  |  Iberico ham

OESTERS OP OOSTERSE WIJZE (3 stuks)  9,75

bosui  |  soja  |  rode peper  |  limoen  |  gember  |  vinaigrette  |  cru

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

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  |  wasabi mayonnaise  |  6 stuks

BORRELPLANK  25,00

selectie van de chef, voor 2 personen



To share (8 stuks per rol)

SUSHI

BEEF TRUFFLE   17,95

ossenhaas  |  asperge  |  komkommer  |  avocado  |  Japanse mayonaise 
teriyaki  |  truffel

SALMON TORCH   16,50

zalm  |  komkommer  |  avocado  |  wasabi mayonaise  |  teriyaki  |  kataifi  |  bieslook

SPICY TUNA  17,50

tonijn  |  komkommer  |  bosui  |  peper  |  spicy mayonaise  |  kimchi

TEMPURA GAMBA   20,50

tempura gamba  |  krab  |  unagi saus  |  Japanse mayonaise  |  komkommer

VEGGIE ROLL   14,50

asperge  |  enoki  |  komkommer  |  avocado  |  Japanse mayonaise

DRAGON ROLL  17,95

avocado  |  komkommer  |  ebi fry  |  teriyaki  |  Japanse mayonaise

(DONDERDAG T/M ZONDAG) 

Sashimi
SALMON SASHIMI  16,50

TONIJN SASHIMI  18,00

BEEF TATAKI SASHIMI  15,50

SASHIMI PLATEAU   32,50

(mix van de chef)

SUSHI PLATEAU  59,50

(selectie van de chef)



50

WIJN

VINADA AMAZING GOLD MINI 0.0                                                     La Mancha, Spanje  9,95

Deze mousserende wijn is sprankelend, droog en vol  
van wit fruit en citrus. En nog belangrijker is dat deze wijn geen alcohol bevat en vegan is.

VINADA TINTELING ROSÉ MINI 0.0  (piccolo)                                 La Mancha, Spanje  10,5

Een fruitige mousserende rosé wijn met veel  
rood fruit en fijne bubbels. En ook deze wijn is alcoholvrij en vegan.

GARCIA CARRION ARTELATINO CAVA BRUT                                    Penedes, Spanje  5,50  |  30,50

Penedes, Spanje Levendige Cava met een zachte mousse.
In de neus aroma’s van groene appel, citrus en toast.

MAISON DRAPPIER CARTE D’OR BRUT                                            Champagne, Frankrijk  12,50  |  58,50

Een uitbundige en feestelijke droge champagne  
van het kleine familiehuis Drappier.

MAISON DRAPPIER ROSÉ                                                                   Champagne, Frankrijk  63,50

In de neus en in de mond zuiver rood fruit,  
met fijne frisse tonen. Drappier, daar maak je vrienden mee.

LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER                                                     Champagne, Frankrijk  78,75

Een hele subtiele en verfijnde droge champagne  
met een opwekkende frisheid van het tophuis Roederer. Bekend van zijn ‘Cristal’ lijn.

LAURENT PERRIER ROSÉ BRUT                                                         Champagne, Frankrijk  125,00

Tot de beroemdste Champagnes van Laurent-Perrier behoort zonder twijfel  
de Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut. De Cuvée Rosé Laurent is een wijn die structuur  
en frisheid combineert. Deze wijn wordt onder wijnliefhebbers vooral geroemd  
om z’n intens verfijnde smaak.

MOUSSEREND



50

WITTE WIJNEN

WIJN

LOYAL BLUE BEREICH BINGEN                                                   Moezel, Duitsland  4,25  |  21,50

Riesling – Sylvaner

LICHT & VERFRISSEND

DOMAINE MONTROSE                                                                  Languedoc, Frankrijk  4,75  |  24,75

Chardonnay
Fraaie droge witte wijn van 100% chardonnay druiven.
Door zijn volle en frisse karakter is deze wijn uitstekend bij tal van visgerechten en salades.

CHATEAU DES EYSSARDS                                                           Bergerac, Frankrijk  5,25  |  27,75

Sauvignon Blanc - Semillion 
Aangename, stuivende en frisse Sauvignon Blanc. Heerlijk als aperitief,  
maar ook zeer lekker bij schaal- en schelpdieren en jonge geitenkaas.

TOPF STRASSERTAL                                                                    Kamptal, Oostenrijk  29,50

Grüner Veltliner
Een zachte en weelderige, frisse witte wijn van een klein wijnhuis.
Groene appel, citrus en kruidigheid. Een match bij vegetarische gerechten en bij asperges.

EMIL BAUER                                                                                  Pfalz, Duitsland  30,00

Weissburgunder
Aroma’s van appel, citrusvruchten en ananas. Lichte body met  
elegante zuren en een frisse afdronk. Lekker bij sushi en Aziatisch eten.

AZIENDA PRA, SOAVE CLASSICO                                               Veneto, Italië  37,50

Garganega
Een klassieke Soave geproduceerd door één v/d meesterproducenten uit de regio. Puur gemaakt van 
de garganega druiven met zijn geurende jasmijn en citroenmelisse.

ZOET



50

WITTE WIJNEN

WIJN

TORRE DE VEJEZATE                                                                    La Mancha, Spanje  5,00  |  26,75

Verdejo
Een bloemige allrounder met een frisse ronde smaak.
Heerlijk bij zachte kazen, wit vlees en tapas.

VILLA SAN MARTINO                                                                    Friuli, Italië   5,00  |  26,75

Pinot Grigio
Een frisse, fruitige toegankelijke droge witte wijn van de immens
populaire Italiaanse druif. Ideaal in het zonnetje op het terras.

NIEL JOUBERT ‘BYTER’                                                                Paarl, Zuid-Afrika   28,50

Chenin Blanc 
Mooie gouden kleur, frisse zuren en aroma’s van appel en peer.
Bijt in een prachtig gegrilde kip of hoender.

BODEGAS NAIA                                                                              Rueda, Spanje  32,50

Verdejo 
Beter bekend als de Grand Cru van de Rueda. Een heerlijke aromatische,
sappige witte wijn. Ideaal bij een soepje of heerlijk bij seafood.

GROVE MILL                                                                                   Marlborough, N-Z  35,50

Sauvignon Blanc
Rijp en intens tropisch fruit, knisperend in je glas met
hinten van guave en passievrucht.

EÓ, TERRE DI CHIETI                                                                     Abruzzen, Italië  37,50

Pecorino
Citroen geel van kleur met aroma’s van groene thee, perzik, meloen en peer.
Sappig van smaak en frisse zuren. Lekker bij vis en salades en uiteraard bij Pecorino.

EIVI, THE EMBRACED WINE                                                         Rias Baixas, Spanje  39,50

Albariño
Een elegante witte wijn met tonen van rijpe citrus en passievrucht. Om de hals van 
iedere fles prijkt, als teken van liefde en geluk, een uniek handgemaakt 
“bohemian armbandje”. Allround te drinken bij vis, schaal- en schelpdieren en gegrild wit vlees.

FRUITIG & AROMATISCH



50

WITTE WIJNEN

WIJN

OAK RIDGE WINERY, OLD SOUL                                                 Californië, Usa  7,25  |  41,00

Chardonnay
Powerhouse Chardonnay op Amerikaans eiken gevinifieerd. Een tikje vettig, 
maar krachtige witte wijn uit de Lodi Valley. Combineren met vette vis en rijke sauzen. 

AZIENDA CONTINI ‘KARMIS’ IGT                                                Sardinië, Italië   35,50

Vermentino & Vernaccia
Het oudste wijnhuis van Sardinië produceert al jaren een mooie, vrij volle en  
droge witte wijn van deze druiven. Mooi bij uw visgerecht of blank vlees.

AZIENDA PANIZZI, DOCG                                                              Toscane, Italië   49,50

Vernaccia di San Gimignano
Prachtige complexe droge witte wijn uit hartje Toscane.
Met een verfijnd aroma van eikenhout en amandel.

DOMAINE THIBERT, POUILLY FUISSÉ                                        Bourgogne, Frankrijk   59,50

Chardonnay
Volle, krachtige witte wijn uit het zuidelijke puntje v/d Bourgogne.
Deze wijn vraagt om een mooi (gegrild) visgerecht.

DOMAINE JEAN-MARC BOILLOT MEURSAULT                         Bourgogne, Frankrijk  75,00

Chardonnay
Voor de ware liefhebber een wereldberoemde droge witte wijn uit hartje Bourgogne. 
Verfijnd met een heerlijke lange afdronk. Begeleidt perfect gegrilde vis en kreeft.

VOL & KRACHTIG



50

ROSÉ WIJNEN

WIJN

VILLA SAN MARTINO BLUSH                                                      Friuli, Italië  4,50  |  23,75

Pinot Grigio
Originele knapgemaakte rosé. Ideaal op het terras als aperitief.  

CHÂTEAU MIRAVAL                                                                      Provence, Frankrijk   7,25  |  41,50

Cinsault – Grenache – Rolle – Syrah
Beroemd zomerverblijf van Brad Pitt & Angelina Jolie. Voortreffelijk van
kwaliteit en zeer verfijnd. Mooi fris, pipsroze maar met een goede pittige vulling. 
Je luxe aperitief en heerlijk te combineren met vis en rijke salades.

COMTE DE SIRAC IGP                                                                   Languedoc, Frankrijk    24,50

Grenache Noir
Een frisse licht roze rosé met aroma’s van rood fruit en een zachte afdronk.
Heerlijk als aperitief en lekker bij gerechten van de barbecue.



50

RODE WIJNEN

WIJN

DOMAINE LA PRADE                                                                    Languedoc, Frankrijk  4,50  |  23,75

Merlot
Zachte soepele rode wijn van 100% merlot druiven. De wijnmaker maakt
soepele fruitrijke wijnen. Geschikt voor elk moment. 

CANAPI                                                                                          Sicilië, Italië  4,75  |  24,75

Nero d’Avola
De druiven worden geplukt in het meest westelijke puntje van het eiland.
Soepele smaak van donker fruit en kruiden. Heerlijk bij rood vlees.

ESPIRITU DE CHILE CHRONOS CLASSIC                                  Curico Valley, Chili  5,00  |  25,75

Cabernet Sauvignon
Deze wijn is puur, zuiver en bezit mooie mineralen. Zwarte bessen, bramen en vanille 
vinden we hier terug. Prachtig te combineren met stevige maaltijden.

DOMAINE LA COLOMBETTE                                                        C. De Libron, Frankrijk    5,50  |  27,85

Pinot Noir
Diepgekleurde rode wijn, met veel rijp rood fruit in geur en smaak.
Geen houtlagering, subliem bij rauw vlees.

CHATEAU PESQUIÉ TERRASSES ROUGE AOC                          Rhone, Frankrijk  29,50

Grenache – Syrah
De smaak is soepel en zacht doch met een stevige structuur waar het rijpe zwarte fruit 
de papillen aangenaam vermaakt. De afdronk is warm en zacht.
Gevogelte en geroosterd rood vlees zijn een match made in heaven.

CAVES DE PEGOES                                                                       Setubal, Portugal  29,50

Touriga Nacional
Tikje boerse rode wijn van deze nationale druif uit het diepe Zuiden
van Portugal. Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding, lekker bij krachtige schotels.

ZACHT, FRUITIG & SOEPEL



50

RODE WIJNEN

WIJN

CASTELLO MONACI PILUNA SALENTO                                      Puglia, Italië   29,50

Primitivo
Donkerrrood van kleur, vol en zacht met tonen van bessenjam en zoethout.
Geweldig bij geroosterd rood vlees en lam.

NIEL JOUBERT ‘ELEANOR’                                                           Paarl, Zuid-Afrika   29,50

Shiraz
“Eleanor? De echtgenote van de baas. Goed gehumeurd, goed gevoel voor humor en 
warmte zijn haar belangrijkste eigenschappen. En dat is precies wat ook in deze Shiraz
is terug te vinden. Lekker bij wild en stoofgerechten.

CLOUD BREAK                                                                               Californië, USA  32,50

Zinfandel
Deze Zinfandel is een krachtige en mooi geconcentreerde, volrijpe wijn.
De veelzijdigheid van de wijn is ook toepasbaar op diverse gerechten. 

BODEGAS MONTEABELLÓN ROBLE DO                                      Ribera Del Duero, Spanje    34,00

Tinto del Pais
Kersenrood van kleur, maar een tikje pittig. De lichte houtrijping geeft de wijn net wat 
extra body en complexiteit. Geweldig bij gerechten met redelijk wat kruidigheid. 

TENUTA DEGLI DEI CHIANTI CLASSICO                                    Toscane, Italië  36,00

Sangiovese
Prachtig robijnrood van kleur met aroma’s van kersen, bessen en hout. Super mooie  
wijngaarden waar enkel deze druif wordt verbouwd. Prachtig bij rood vlees of gegrilde groente.

BORGOGNO BARBERA D’ALBA DOC                                           Piëmonte, Italië  37,50

Barbera
Eén van de allereerste wijnmakerijen in de Piëmonte. In de smaak vinden
we bramen en balsamico terug. Onwijs zachte tannines en een lange afdronk. 
Een match met gebraden vlees en de wijn is heerlijk om lichtgekoeld te drinken.

BOLLA VALPOLICELLA CLASSICO RIPASSO                             Veneto, Italië  39,50

Corvina – Rondinella
De ingedroogde druiven die gebruikt zijn voor het maken van Amarone worden gebruikt 
voor de tweede vergisting van de ripasso. Hierdoor krijgt de ripasso een deel van de body, 
smaak en concentratie die je in Amarone vind. 

DOMAINE CLAIR, SAINT AUBIN 1ER CRU                                  Bourgogne, Frankrijk  60,00

Pinot Noir 
Rode Bourgogne voor de ware liefhebber. Intens, lichte kruidigheid en
fraaie fruittonen van rood bosfruit. Heerlijk bij wit vlees en niet al te gekruide gerechten.

MEDIUM, KRUIDIG & VOL



50

RODE WIJNEN

WIJN

BODEGAS TOSO SELECTED VINES                                             Mendoza, Argentinië  7,25  |  36,50

Malbec
De druivensoort Malbec is dé specialiteit van Argentinië. Volle, 
krachtige rode wijn met goede structuur en lange afdronk. 
Perfect bij gegrilde vleesgerechten. 

BODEGAS CONDE DE VALDEMAR RIOJA RESERVA                 Rioja, Spanje   37,50

Tempranillo
Een mooi in balans zijnde rode wijn uit de beroemde Rioja streek.
De houtlagering is fraai verweven met de fruittonen van de Tempranillo druif. 
Lekker bij gegrild vlees en sterke harde kazen.

CHATEAU GARDOUR, LALANDE DE POMEROL                         Bordeaux, Frankrijk  44,50

Merlot – Cab. Franc - Cab. Sauvignon
Rijk & complex, gelegen tussen Pomerol en Saint-Emilion. Krachtig met een
mooi evenwicht tussen zuurgraad en tannines. Fijn te combineren met gevogelte of rundvlees.

DOMAINE GRAPILLON D’OR                                                        Rhone, Frankrijk   46,00

Domaine Grapillon D’or, Gigondas  
Ook wel een kleine Chateauneuf-du-Pape genoemd. Deze wijn maakt
de faam van Gigondas helemaal waar. Complexe rode wijn met kruiden en fruit en 
een uitgekiende houtrijping. Ideale wildwijn en bij grill gerechten. 

CHATEAU HAUT GRAVET 2016 ST. EMILION                            Bordeaux, Frankrijk  64,50

Merlot – Cabernet
Volle rijpheid en concentratie, met mooie tannines. Rijk en complex. 
Deze wijn heeft alles wat je van een grote Saint-Emillion mag verwachten. Heerlijk bij een
prachtig mooi stuk Tournedos.

BORGOGNO BARBERA D’ALBA DOC                                           Piëmonte, Italië  72,50

Nebbiolo
De protestwijn in het Barolo gebied. Ook wel de koning van de druiven genoemd.
Aroma’s van gedroogd fruit, vanille en specerijen. Hele verfijnde tannine en lange afdronk.
Lekker bij rood vlees, paddestoelenrisotto en oude kazen.

BOLLA VALPOLICELLA CLASSICO RIPASSO                            Veneto, Italië  72,50

Corvina – Corvinone
Diepe granaatrode kleur met aroma’s van zwarte rijpe kersen, jam,
rijpe peer, vanille, drop en ceder hout. Mooie volle body, krachtig en
warm en zuivere tonen van cacao en specerijen. 

KRACHTIG & HOUTGELAGERD



50

DESSERT WIJNEN

PORT

WIJN

BODEGAS LOPEZ HERMANOS PEDRO XIMENEZ                      Malaga, Spanje  7,50

Zacht bruine dessertwijn, met zoete krenten in geur en smaak.
Donkere chocolade en harde kazen zijn hier perfect bij.

CHATEAU DES EYSSARDS SAUSSIGNAC                                  Bergerac, Frankrijk   8,00

Een blend van vijf verschillende druiven geeft deze gouden verassing. 
Een glas vol met gedroogd fruit, honing en citrus. 
Heerlijk bij diverse desserts en blauwe kazen.

BOLLA RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO               Veneto, Italië  9,00

Donkerrood van kleur met paarse randen. Aroma’s van amarena kersen, 
zoete specerijen, viooltjes en cassis. De smaak is zoet, geconcentreerd 
met veel jammig fruit. Heerlijk met taart, donkere chocolade of oude harde kazen.

QUINTA DAS CARVALHAS PORT RUBY RESERVA                    Douro, Portugal  4,00

Zacht bruine dessertwijn, met zoete krenten in geur en smaak.
Donkere chocolade en harde kazen zijn hier perfect bij.

CALEM PORTO FINE TAWNY                                                       Douro, Portugal   3,25

Calem is één van de bekendste portmerken in Portugal. 
De port is erg geschikt om geschonken te worden bij een notencake 
of bijvoorbeeld bij een kaasplank met vijgenjam.

CALEM PORTO FINE WHITE                                                         Douro, Portugal  3,25

Goudachtige kleur, zet zacht in met een hele frisse finale. 
Perfect als gekoeld aperitief of lekker met tonic en ijs. Of als begeleider bij lichte desserts.

QUINTA DE NOVAL LBV                                                               Douro, Portugal  5,50

Deze lbv port is van één oogstjaar en is een krachtige en volle rode port met een 
zeer lange afdronk. Mooie kaasplateau erbij en het is een perfecte afsluiter van de avond.

CALEM PORTO 10 YEARS OLD                                                   Douro, Portugal  7,50

Tonen van krenten, gedroogde vijgen en hout. De smaak is rond en zacht met een  
lange afdronk. Ideaal om zo van te genieten of gekoeld bij chocolade desserts

WIJNARRANGEMENT 
min. 3 glazen 6,75 

per glas

HIGH WINE
Bruisend aperitief 

 3 glazen wijn
Bijpassende gerechtjes

32,00 

BORRELARRANGEMENT 
  min. 3 glazen 3,75 

per glas



Dorpsstraat 22, 
3342 BD Hendrik-Ido-Ambacht
info@deheerenvanambacht.nl
www.heerenvanambacht.nl

Heeren van Ambacht is onderdeel 
van de Heeren Horeca Groep

HEEREN AAN DE HAVEN
Streefkerk

HEEREN AAN DE LEK
Groot-Ammers

HEEREN VAN SLYDREGT
Sliedrechtheerenvanambacht


