SANDWICHES
LANDBROOD wit of bruin

LUNCH

SCHARRELVARKEN

8,00

OUD ROTTERDAM

8,00

GEITENKAAS

9,00

Gemengde sla | tomaat | komkommer | kruiden dressing
Gemengde sla | ingemaakte rode ui | tomaat | komkommer
Hummus van biet | pittenmix | cherry tomaat | pesto

SANDWICH MEXICO

11,50

HEEREN CLUB SANDWICH

12,50

ZALM SANDWICH

12,50

Avocado | kip | jalapenos | mäis | paprika | koriander | rode ui
Zacht gegaarde kip | spek | gebakken ei | gemengde sla | truffel mayonaise
Gerookte zalm | limoen mayonaise | kruiden roomkaas | tomaat | komkommer

AMBACHTELIJKE KROKET (rundvlees of vegan)

Twee rund of vegan kroketten | mosterd | op 2 sneetjes brood

8,00

STOKJE CARPACCIO (rund of biet)

11,50

12 UURTJE

14,00

Oud Rotterdam | truffel mayonaise | pijnboompitten | zongedroogde tomaat
3 maal open sandwich; zalm, carpaccio en geiten kaas | 3 bitterballen | soep vd dag

SALADES
SALADE GEITENKAAS

12,50

SALADE CARPACCIO (rund of rode biet)

13,00

VIS

16,00

Geitenkaas | biet | hummus van biet | pittenmix | pesto

Truffel mayonaise | gemengde sla | pijnboompitten | oud Rotterdam | zongedroogde tomaat.
Gerookte zalm | tonijn | makreel salade | garnaal | frisse limoen mayonaise

SOEPEN
TOMATEN

6,50

THOM KHA KAI

7,50

BISQUE

9,50

Pesto | tomaat | creme fraiche
Kip | koriander | garnaal
Op basis van kreeft | gevuld schaal- / schelp dieren | dag verse vis

SPECIALS

LUNCH

THE DUTCH WEEDBURGER

15,00

PITA MAKREEL

10,00

HOTDOG AAN DE LEK

11,00

HEERENBURGER

15,00

HEEREN SATÉ

17,50

Vegan brioche broodje | zeewier mayonaise | gemengde sla | tomaat
Twee pita’s met gestoomde makreel salade | limoenmayonaise | gemengde sla
tomaat | rode ui
Brioche broodje | pulled chicken | tomaten salsa | gefrituurde ui
zoetzure rode kool
De enige echte Heerenburger van 100% rundvlees | geserveerd op een brioche bol
avocado | gegrilde courgette | spek | huisgemaakte barbecuesaus | portie friet
Saté van kippendijen | sambalboontjes | zoetzuur van ananas | kroepoek | sg telor

LUNCH MENU

26,50

2 gangen Laat u verrassen met een heerlijk 2 gangen menu van onze chef kok.
Geserveerd binnen 1 uur!

EIERGERECHTEN
UITSMIJTER 			

Twee boterhammen en drie eieren
supplement: Ham, Kaas 0,50
Spek, zalm 1,00

8,00

UITSMIJTER CARPACCIO

13,75

OMELET ZALM

11,00

Truffelmayonaise | oude Rotterdamse kaas
Zalm | spinazie | prei | ui

VOORGERECHTEN

DINER
3,75

STOKBROOD KRUIDENBOTER
IBERICO HAM

15,50

AZIATISCHE ZALM

14,00

AVOCADO EN GARNALEN

15,00

COURGETTI

13,50

COQUILLES

16,00

GEROOKTE RIBEYE

14,00

CARPACCIO (kan ook vega met rode biet)

13,00

Frisse Spaanse salade ribero dressing
Gerookte Aziatische zalm | zoet zuur van komkommer | radijs | wakame
Koriander | tomaat | ui | jalapenos | Frisee sla | limoen mayonaise
Pasta van verse courgette | pitten mix | oud Rotterdam
zongedroogde tomaat | zomer truffel
3 stuks | gebakken | Erwten | Schuim van wasabi
Asperge | bospeen | wortel crème | krokant gebakken papadum
tomaat | Rotterdamse oude kaas | truffelmayonaise | gemengde sla | pijnboompit

PROEVERIJ VAN VOORGERECHTEN

Vanaf 2 personen | 3 gerechtjes van de chef van of buiten de kaart

per persoon 16,00

SOEPEN
THAISE TOM KHA KAI

7,50

BISQUE

9,50

Kipfilet | gamba | citroengras | kokos | koriander | rode peper
Op basis van kreeft | gevuld met dagverse vis

VERRASSINGSMENU

3 gangen
35,00

3 of 4 gangen menu van de keukenbrigade. Vraag de bediening naar de mogelijkheden

4 gangen
42,50

DINER

HOOFDGERECHTEN
TOURNEDOS

27,00

DORADE FILET

22,00

BUIKSPEK & COQUILLE

23,00

EENDENBORST

22,00

GADO GADO

18,00

Aardappel rosti | groene groente | truffel jus
(supplement: Eendenlever 5,00)
Zomer groenten | bieslook beurre blanc
Langzaam gegaard buikspek | coquille | bloemkool crème | groene groenten
Hoisin wortel | parelgort | paddestoel | gevogelte jus
Groente groente | kerrie rijst | sg telor | pindasaus | seroendeng

CATCH AAN DE LEK

dagprijs

Regelmatig wisselend (vis, schaal- en schelpdieren)

TRUFFEL RISOTTO

18,00

HEERENBURGER

16,00

SPARE RIBS

19,00

BIG WHITE GAMBA

27,00

Oud Rotterdamse kaas | paddenstoeltjes | asperge | hoeve ei | truffel olie
Brioche bol | avocado | gegrilde courgette | spek | bbq saus
Knoflooksaus | hot & spicy
Twee stuks | patatas bravas | gegrilde groente

SIDES
FRITES met mayonaise
FRITES met truffelmayonaise en oude kaas
SEIZOENSGROENTEN
GROENE SALADE

3,50
5,50
4,50
3,50

NAGERECHTEN

DINER

CHEESECAKE

Limoen | crumble | sorbet

KAAS

Vier wisselende kaasjes uit Nederland | appelstroop

8,00
10,00

CHOCOLADE

8,00

ROMANOFF

9,00

HAZELNOOT

8,00

Lava cake | chocolade mousse | donkere chocolade sorbet | crumble
spongecake | kletskop van framboos
Witte chocolade crumble | witte chocolade mousse | witte chocolade ijs
aardbeien | wodka.
Hazelnootschuim | karamelijs | gezouten karamel
chocoladeschotsen | notencrunch

Heeren aan de Lek is onderdeel
van de Heeren Horeca Groep
Schoonhovenseveer 43
2964 GB Groot-Ammers
info@heerenaandelek.nl
www.heerenaandelek.nl
heerenaandelek

HEEREN AAN DE HAVEN
Streefkerk

HEEREN VAN AMBACHT
Hendrik-Ido-Ambacht

HEEREN VAN SLYDREGT
Sliedrecht

