LUNCH

Thema menu: Vis & Vlees
Als gast neemt u actief deel aan het leerproces van onze studenten en u bent een zeer belangrijke schakel tussen theorie, school en praktijk.
Vandaag neemt u opnieuw plaats in de schoolbanken, maar u mag nu gerust achteroverleunen en genieten van wat de studenten voor u koken
en hoe zij u bedienen.
Onze studenten brengen in het restaurant hun opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk. Zij zijn soms nog onervaren, maar bekwame
en ervaren docenten begeleiden hen. Samen staan zij garant voor een leerrijke en bijzondere gastronomische ervaring. Laat u verrassen en eet
smakelijk.

LUNCH

LUNCHGERECHTEN

SOEPEN

DAGSPECIAL

SOEP VAN DE DAG

Vraag het uw gastheer/-vrouw.

€ 4,50

€ 4,50

Kastanje champignons | prei | bleekselderij |
spekjes

scampi | rode ui | groene appel

CARPACCIO
Desembol | basilicummayonaise | pijnboompitten |

€ 4,50

rucola | Parmezaan

FRITES ATELIER “PUUR”
Zeeuwse friet | pastrami | mosterd mayonaise |

€ 4,50

augurken | rode ui | mosterd cress

PANINI
Mozzarella | pesto | paprika

LUNCHMENU

(2 GANGEN INCL. KOFFIE-THEE)

€ 2,00

CHAMPIGNONSOEP

SALADE
Kruidensalade | gerookte zalm | garnaaltjes |

Vraag het uw gastheer/-vrouw.

€ 4,50

€12,50

CHAMPIGNONSOEP
Kastanjechampignons | prei | bleekselderij |
tortellini met ham

KABELJAUW
Risotto | citroen | venkel | pompoen

VOEDSELALLERGIE? MELD HET ONS!
RESERVEER VIA ONZE FACEBOOKPAGINA OF VIA PUURALACARTE.NL
Puur a la Carte is onderdeel van Scalda.

€ 2,00

DINER

Thema menu: Vis & Vlees
Als gast neemt u actief deel aan het leerproces van onze studenten en u bent een zeer belangrijke schakel tussen theorie, school en praktijk.
Vandaag neemt u opnieuw plaats in de schoolbanken, maar u mag nu gerust achteroverleunen en genieten van wat de studenten voor u koken
en hoe zij u bedienen.
Onze studenten brengen in het restaurant hun opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk. Zij zijn soms nog onervaren, maar bekwame
en ervaren docenten begeleiden hen. Samen staan zij garant voor een leerrijke en bijzondere gastronomische ervaring. Laat u verrassen en eet
smakelijk.

DINER

VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

TATAKI VAN RUND

RIB EYE

Noedels | ui | sesam | gember | chili | komkommer |

€ 5,00

Knolselderij | snijbonen | witlof | eendenlever |

rettich

madera jus

ZEEBAARS

KABELJAUW

Tartaar | ceviche | basilicum | tomaatjes

€ 5,00

€ 5,00

STRUDEL

aardappel

Aardappel | filodeeg | seizoengroenten | sesam

SOEPEN

DESSERTS

SOEP VAN DE DAG

CRÊPE “SUZETTE”

Vraag het uw gastheer/-vrouw.

€ 2,00

CHAMPIGNONSOEP
Kastanje champignons | prei | bleekselderij |
spekjes

€ 7,50

venkel

“PULLED” PADDENSTOEL
King boleten | specerijen | yoghurt | wortel |

Korst amandel & salami | knolselderij | pompoen |

€ 7,50

Flensje | sinaasappel | vanille

€ 7,50

€ 5,00

BLOEDSINAASAPPEL
€ 2,00

Panna cotta | sorbet | chocolade | crumble

€ 5,00

KAASPLATEAU
Wisselende kaassoorten van
“Bourgondisch Lifestyle”

VOEDSELALLERGIE? MELD HET ONS!
RESERVEER VIA ONZE FACEBOOKPAGINA OF VIA PUURALACARTE.NL
Puur a la Carte is onderdeel van Scalda.

€ 5,00

