
Vleesmenu: 

Carpaccio van ossenhaas 
truffelmayonaise, pijnboompitten en  

Parmezaanse kaas 
•

Bospaddenstoelensoep 
•

Stoofvlees van runderhaas met stoofpeertjes  
rode kool en knolselderij puree

•
Kerst Dessert 

 
€ 35,- p.p. 

(vanaf 2 personen) 

Vismenu: 
 

Huisgerookte visschotel “Ambachtsheerlijkheid” 
•

Kreeftensoep
•

Matalote van 3 soorten vis 
Scampi’s 

Knolselderij puree 
•

Kerst Dessert 
 

€ 35,-  p.p. 
(vanaf 2 personen) 

Gekookte hele kreeft  dagprijs
Gegrilde kreeft met kruidenboter dagprijs
Gepelde scampi’s in rode pestosaus  € 15,- p.p
met rijst

Huisgerookte paling        (100 gram) € 4,50
Huisgerookte palingfilet (100 gram) € 8,- 
Huisgerookte zalmfilet    (100 gram) € 6,50
Huisgerookte zalmzijde  (100 gram) € 4,-
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Heerlijkheid

Ambachts
Heerlijkheid

Voor ons servies berekenen wij borg.  

Vissalade met o.a.: 
• Hollandse garnaaltjes
• Krabsalade
• Zalmsalade
• Tonijnsalade
• Huisgerookte paling
• Huisgerookte zalm
• Warmgerookte zalm
• Scampi’s € 18,50 p.p. 

Huisgemaakte bospaddenstoelensoep € 10,50liter 
Huisgemaakte kreeftensoep € 19,50liter 
Huisgemaakte vissoep € 13,50liter 

Bordje carpaccio met pijnboompitten, € 7,50 p.s. 
Parmezaanse kaas en truffel
Schaal carpaccio met pijnboompitten,  € 27,50 p.s 
Parmezaanse kaas en truffel

Vispannetje**: kabeljauwhaas, zalmfilet € 15,-p.p. 
en scampi’s in hollandaisesaus.
Vleespannetje**: stoofpotje van  € 15,-p.p. 
runderhaas met zilveruitjes en stoofpeertjes

Schaal gesorteerde hapjes: 

• Zalmsalade met huisgerookte zalm
• Minibroodje krabsalade
• Scampi’s in pittige saus
• Carpaccio met truffeltapenade
• Minibroodje huisgerookte paling
• Garnalencocktail   € 45,-(30 stuks)

Zeeuwse oesters: 
Zeeuwse creuses, II   (12stuks)  € 14,50 
Zeeuwse platte 4/0 (12 stuks)  € 20,50 

Ambachtelijke garnalenkroketten      € 3,- p.s

Wij bieden ook originele relatiegeschenken aan.
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheiden.

*  inclusief stokbrood, sausjes en kruidenboter 
**inclusief aardappelgratin
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Bel en bestel:0113 - 269298

pers Vismenu

pers Vleesmenu
pers Vissalade
schaal Gesorteerde hapjes
liter Vissoep
liter Kreeftensoep
liter Bospaddenstoelensoep
bordje Carpaccio
schaal Carpaccio
stuks Gekookte kreeft
stuks Gegrilde kreeft
pers Scampi in pesto met rijst
pers Vispannetje
pers Vleespannetje
gram Gerookte palingfilet
gram Gerookte paling in vel
gram Gerookte zalmfilet
stuks Gerookte zalmzijde 
stuks Garnalenkroket
stuks Platte oesters
stuks Creuses 

       
   
   
   
   
    
          24 december  14:00 - 16:00 uur 
           
          
          31 december  14:30 -  15:00 uur

Op 24 december zijn we geopend vanaf 10:00 uur


