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AMBACHTS
HEERLIJKHEID
EERLIJK EN PUUR
Bel en be

s
0113 - 269 tel:
298
Ambachtsheerlijkheid verzorgt de lekkerste broodjes

voor u met enkel de beste ingrediënten. Onze kibbeling
wordt ambachtelijk bereid van 100% verse kabeljauw!

U kunt in de winkel bestellen of gezellig een hapje komen eten maar
ook voor catering kunt u bij ons terecht. Neem contact met ons op
voor heerlijke hapjes en onze prachtig opgemaakte schalen.
Overwerk? Neem contact met ons op voor onze heerlijke maaltijden!

Noordzandstraat 29, 4401 CE Yerseke 
Tel. 0113 - 26 92 98
@ambachtsheerlijkheid

OPENINGSTIJDEN EN ADRES:
donderdag- zaterdag van 10:00 uur tot 19:00
Noordzandstraat 29, 4401 CE Yerseke 
Tel. 0113 - 26 92 98
@ambachtsheerlijkheid

BELEGDE BROODJES

BAGUETTE
(wit of bruin)

CATERING

PUNTJE

Vissalade: (incl. stokbrood, kruidenboter en cocktailsaus)
• Hollandse garnaaltjes
• Krabsalade
• Tonijnsalade
• Warmgerookte zalmsalade
• Huisgerookte zalm
• Huisgerookte zalm (warm gerookt)
• Huisgerookte paling
• Scampi in saus
€ 18,50 p.p

Hollandse garnalen
€ 7,
€ 6,
Hollandse garnalen salade
€ 7,€ 6,Zalmsalade
€ 5,50
€ 4,50
Krabsalade
€ 5,50
€ 4,50
Tonijnsalade
€ 5,50
€ 4,50
Zeesalade
€ 5,50
€ 4,50
Hollandse nieuwe
€ 3,Broodje huisgerookte paling
€ 7,50
€ 6,50
Broodje huisgerookte zalm
€ 7,50
€ 6,50
Broodje kibbeling
€ 4,Broodje gezond (smos)
€ 4,50
Ham of kaas
€ 4,€ 3,
---------------------------------------------50

DIVERSEN

50

Vistrio € 9,95
Wrap met zalm € 3,50
Salade van warmgerookte zalm € 4,99
Luxe Salade € 9,99
Tonijn met sesam € 9,99
----------------------------------------

VERS GEBAKKEN

kibbelin

en lekk
erbek
(100% ka
beljauw
)

Kibbeling portie + saus
€ 5,Kibbeling per pond + saus
€ 9,95
Lekkerbek
€ 2,25 (per 100 gram)
Portie scampi + saus
€ 4, 50
Extra saus
€ 1,--------------------------------------------

VERS GEROOKTE VIS

100 gram
Huisgerookte palingfilet
€ 7,500 gram
Bosje huisgerookte paling
€ 18,100 gram
Huisgerookte zalmfilet
€ 5,50
100 gram
Warmgerookte zalm
€ 3,50
----------------------------------------------

MENU’S

Kibbelling met frites + saus
€ 7,50
Lekkerbek met frites + saus
€ 9,50
Scampi’s met frites + saus
€ 7,50
Pannetje gekookte mosselen met friet + saus
€ 17,50
Gezins menu kibbeling: Bucket kibbeling met friet + saus
€ 15,€ 12,50
Gezins menu snacks : Bucket friet met 4 snacks naar keuze
Vispannetje (kabeljauw in heerlijke saus met gratin)
----------------------------------------------

VERSE VIS

U vind in onze winkel diverse soorten verse vis.

g

Schaal gesorteerde hapjes: (variaties mogelijk)
• Minibroodje gerookte paling
• Minibroodje krabsalade
• Garnalen cocktail
• Zalmsalade met huisgerookte zalm
• Gamba’s in pittige saus
• Carpaccio met truffeltapenade
(30 stuks)

€ 45,-

Huisgemaakte bospaddenstoelensoep
Huisgemaakte vissoep
Huisgemaakte oosterscheldesoep(kreeft)
Huisgemaakte Kreeftensoep

€ 9,50
€ 12,50
€ 16,50
€ 19,50

Bordje carpaccio met pijnboompitten
en parmezaanse kaas en truffelmayo
Schaal carpaccio met pijnboompitten
en parmezaanse kaas en truffelmayo

€ 7,-

Gekookte hele kreeft
Gegrilde kreeft met kruidenboter

dagprijs

Scampi’s gepeld in rode pestosaus
met rijst
Vispannetje: kabeljauwhaas, zalmfilet
en gamba’s in een beurreblanc saus

€ 27,50

dagprijs

€ 15,€ 15,-

Vleespannetje: stoofpotje van runderhaas € 15,met zilveruitjes en stoofpeertjes

SPECIALITEITEN

In onze winkel vind u wekelijks wisselende sprecialiteiten en
kant- en klaar maaltijden welke uiteraard ambachtelijk door ons worden bereid

