LUNCH

Thema menu: Voorjaar
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

Gamba | kokos | rode peper				

GUA BAO (stoombroodje)
Varkensnek | sla | lente-ui | BBQ-saus 		

€ 4,50

GRAVAD LACHS
Desembol | aardappel | mosterd | groene kruiden |

€ 4,50

crème fraîche | radijs | Citrus			

TASTY TOSTI
pita | geitenkaas | avocado | koriander | chili | honing | € 4,50
walnoot 			

LUNCHMENU

(2 GANGEN INCL. KOFFIE-THEE)

€ 2,00

THAI BISQUE

PAPPADUM
Tonijn | soja | sla | tomaat | radijs | avocado		

Vraag het uw gastheer/-vrouw. 			

€12,50

ASPERGECRÈMESOEP
Asperge | mimosa ei | aardappel			

ASPERGE A LA FLAMANDE
Asperge | krieltjes | zeekraal | Walcherse ham | hollandaisesaus

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: Voorjaar
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

KOKKELS

½ ZEEUWSE KREEFT

Kokhaantjes | Pernod | prei | groene kruiden | 		

€ 5,00

Asperge | ravioli | lamsoren | kreeftenjus | vadouvan

desembrood

(½ € 9,50 – 1/1 € 18,00)

LAM

ZEEUWS LAM

Lams ham | asperge | Parmezaan | avocado | tomaat € 5,00

Asperge | krieltjes | zeekraal | doperwt		

ARTISJOK

LINGUINE

Kruidensalade | truffelcrème | artisjokharten |

€ 5,00

€ 7,50

Truffelroomsaus | paddenstoelen | rucola | parmezaan € 7,50

pijnboompitten | tomaat | avocado		

SOEPEN

DESSERTS

SOEP VAN DE DAG

AMERICAN PANCAKES

Vraag het uw gastheer/-vrouw. 			

€ 2,00

THAI BISQUE
Gamba | kokos | rode peper				

Aardbeien | yoghurt | honing 			

€ 5,00

MELOENSOEPJE
€ 2,00

Meloen | framboos | hangop | munt 			

€ 5,00

KAASPLATEAU
Wisselende kaassoorten van “Bourgondisch Lifestyle” € 5,00

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

