LUNCH
Thema menu: Gezond in Zeeland - Dutch Cuisine
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

Sereh | limoen | kokosmelk | scampi			

ham of spek

HAMBURGER
100% rundvlees | kimchi | sla | tomaat | augurk |

€ 4,50

cheddar kaas

CAESAR SALADE
Kip | little gem | Parmezaan | ei | spek | croutons |

€ 4,50

caesar dressing

NOEDEL SALADE
Eiernoedels | wortel | koriander | munt | taugé |

€ 4,50

komkommer | dashi bouillon

LUNCHMENU

(2 GANGEN INCL. KOFFIE-THEE)

€ 2,00

POMPOEN

SCHARRELEIEREN
Desembrood | 3 eieren | keuze uit Zeeuwse kaas,

Vraag het uw gastheer/-vrouw. 			

€12,50

COQUILLE
Kalfszwezerik | lavas | hazelnoot | bloemkool | blanke boter

STOVERIJ UIT RITTHEM
Draadjesvlees | champignons | ui | La Trappe | aardappel

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: Gezond in Zeeland - Dutch Cuisine
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

STEAK TARTARE

ZOETE AARDAPPEL & RUND

Truffeljus | salade | oester				

€ 5,00

€ 5,00

KABELJAUW
Wortel | sojaboontjes | ansjovis | paksoi | kerrie |

COUSCOUS
Fijne groenten | noten | tofu | gebrande boter		

€ 7,50

sojabonen

KALF & MAKREEL
Kalfsmuis | makreel | komkommer | groene kruiden

Zoete aardappel | rendang | papaya | snijbonen |

€ 5,00

€ 7,50

gember			

KAASFONDUE VAN BOERENBRIE
Witlof | bleekselderij | bloemkool | desembrood

SOEPEN

DESSERTS

SOEP VAN DE DAG

100% CHOCOHOLIC

Vraag het uw gastheer/-vrouw. 			

€ 2,00

POMPOEN
Sereh | limoen | kokosmelk | scampi			

Structuren van diverse chocolade			

€ 7,50

€ 5,00

MANGO
€ 2,00

Panna cotta | kletskop | sorbet | witte chocolade

€ 5,00

KAASPLATEAU
Wisselende kaassoorten				€ 5,00

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

