LUNCH
Thema menu: Mediterranae
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

Dashi bouillon | ramen | taugé | bosui | gehakt | ei

charcuterie | desembrood | aioli | tapenade

SERRANOHAM
Desembol | olijventapenade |

€ 4,50

zongedroogde tomaat | rucola

FRITES ATELIER “PUUR”
Zeeuwse friet | kimchi | crunchy wonton | sriracha |

€ 4,50

yoghurt | furikake | curry mayonaise

ROEREI
Brioche | paddenstoelen | truffel

LUNCHMENU

(2 GANGEN INCL. KOFFIE-THEE)

€ 2,00

NOEDEL SOEP

TAPAS TO SHARE
Gehakballetjes | olijven | inktvisringen | kipspiesjes |

Vraag het uw gastheer/-vrouw.

€ 4,50

€12,50

GEROOSTERDE TOMAAT-PAPRIKA SOEP
Feta | bosui | tomaat

DORADE
gremolata | groene asperge | tomaat |
venkel | dashi-boter saus

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

€ 2,00

DINER
Thema menu: Mediterranae
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

CEVICHE VAN ZALM

BOERDERIJKIP

Mango | couscous | zoete aardappel

€ 5,00

CARPACCIO
Rundvlees “kogel” | truffelmayonaise | rucola |

Ras el hanout | venkel | yoghurt | fregola | little gem

ROODBAARS
€ 5,00

Zwarte knoflook | aubergine | groene kruiden |

Amsterdamse uitjes | oude kaas

olijf | basilicum | jus van paprika

BURRATA “CAPRESE”

CURRY VAN ZOETE AARDAPPEL

Diverse tomaatjes | olijfjes | basilicum

€ 7,50

€ 5,00

zoete aardappel | kikkererwten |

€ 7,50

€ 7,50

roti pannenkoek | zoete zure groenten

SOEPEN

DESSERTS

SOEP VAN DE DAG

TIRAMISU

Vraag het uw gastheer/-vrouw.

€ 2,00

POMPOEN
Sereh | limoen | kokosmelk | scampi

Mascarpone | lange vinger | zilte karamel | koffie

€ 5,00

CRÈME BRÛLÉE
€ 2,00

Ananas | kokos | vanille

€ 5,00

KAASPLATEAU
Wisselende kaassoorten

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

€ 5,00

