
van 11.30-15.30

K A A R TK A A R T

Lunch
Avondvullend culinair genieten?

's Avonds kunt u bij ons onbeperkt kleinere gerechtjes bestellen voor
€27,90 per persoon. Onze kaart bestaat uit verschillende 

voor- hoofd- en nagerechten.

Eet smakelijk

Dinsdag t/m zondag geopend van 10.00 - 23.00 uur
www.ambacht-best.nl



Broodjes keuze uit bruin of wit brood

GESNEDEN uit bruin of wit brood

keuze uit bruin of wit brood

Tosti's

Eiergerechten

Salade brie Salade met gekarameliseerde brie, vijgenjam, honing, € 11,75
 walnoten en druiven

Pikante kip Salade met gebakken kippendijen, spekjes en ui, € 12,25
 afgeblust met soja- gembersaus

Rundercarpaccio Salade met malse tranches van runderkogel, € 12,75
 truffelmayonaise, pompoenpitten en Parmezaanse kaas

Clubsandwich kip Gerookte kip filet, cocktailsaus, pancetta, tomaat, € 8,90
 gekookt eitje, salade en chipjes

Clubsandwich zalm Gerookte zalm, wasabi mayonaise, rode ui, € 8,90
 komkommer, rucola en chipjes

Soepen

Salades

GESERVEERD MET KNOFLOOKBROOD UIT DE OVEN

GESERVEERD MET KNOFLOOKBROOD UIT DE OVEN

Sandwiches Geroosterd tramezzini brood

Tomatensoep  Room en bosui € 5,25

Soep van de dag  Dagelijks wisselende soep € 5,25
 

Tomatensoepje Bescheiden kopje tomatensoep € 3,50

Pannenkoek Naturel € 4,50

12 uurtje Klein kopje soep, brood met kroket, brood met € 8,50
 spiegeleitje, ham en kaas

Pannetje hete kip Hete kip geserveerd met frietjes, zoetzure € 9,75
 komkommer en salade

Ambacht burger Mosterdmayonaise, sla, tomaat, crispy bacon, € 8,50
 kaas en frietjes

Brood met kroket Brood met 2 ambachtelijke kroketten en € 6,50
 mosterdmayonaise

Garnalen kroketten Brood met 2 ambachtelijke garnalenkroketten € 8,75

Kindergerechten

Salade brie Salade met gekarameliseerde brie, vijgenjam, honing, € 11,75
walnoten en druiven

SaladesSalades GESERVEERD MET KNOFLOOKBROOD UIT DE OVEN

Brie Lauwwarme brie, vijgenjam, druiven, walnoten, honing en rucola € 6,90

Gezond  Ham, kaas, tomaat, komkommer, gekookt eitje en salade € 5,75

Tonijn  Tonijnsalade, rode ui, kapperappeltjes en salade € 6,25

Carpaccio  Rundercarpaccio, truffelmayonaise, pompoenpitten, € 8,50
 Parmezaanse kaas en salade

Pikante kip  Gebakken kippendijen, spekjes en ui, afgeblust met € 8,75 
 soja- gembersaus

Zalm  Gerookte zalm, wasabi mayonaise, zoetzure komkommer, € 8,25  
 sesamzaad en rucola

 Klein kopje soep bij uw broodje,  + €2,25

Ham en kaas Ham en kaas € 4,75

Ambacht  Ham, kaas, gebakken ui en champignons € 5,25

Hawaï  Ham, kaas en ananas € 5,25

Caprese Tomaat, mozarella en pesto € 5,75

Uitsmijter  Drie gebakken eieren met ham en/of kaas € 7,25

Boerenomelet  Omelet met gebakken ui, paprika, champignons, € 8,75 
 spek, ham en kaas

Warme  Lunch


