LUNCH

Thema menu: Thaise style (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.

LUNCHMENU

(TWEE GANGEN) INCL. KOFFIE/THEE

€ 12,50

THAISE MOSSELSOEP

Chorizo | cheddar | waterkers

Handgesneden frites | mini paprika | jalapeño

Dagelijks wisselende lunchgerechten.
Vraag het uw gastheer/-vrouw.

GELAKTE KIPPENVLEUGELS
WAFEL ‘DELUXE’

RUNDERENTRECÔTE

DAGSPECIAL & SOEP

€ 4,50

Thaise mayonaise | bosui | desembrood

Kokosmelk | beukenzwam | limoen | pinda’s

QUICKLUNCH DEAL

LUNCHKAART

POKE BOWL (Vegetarisch mogelijk)

€ 6,00

Sushirijst | knapperige groentjes | gemarineerde rauwe vis

AMBACHTELIJKE KAASKROKETJES
Cheddar | desem maïsbrood | mosterdzaad | chillimayonaise

GADO GADO
Gua bao | groenten | gefrituurde uitjes | ei | petjel saus

SOEPEN				
THAISE MOSSELSOEP
Kokosmelk | beukenzwam | limoen | pinda’s

THOM KHA GAI
Mihoen | drumstick | wonton met gamba | basilicum

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: Thaise style (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.

MAANDAG DINERMENU
(DRIE GANGEN)

			

€ 15,00

HOOFDGERECHTEN

THAISE SALADE

RUNDERENTRECÔTE

Gamba’s | komkommer | tomaat | rode ui | Thaise vinaigrette

Handgesneden frites | mini paprika | jalapeño

RUNDERENTRECÔTE

THAISE SALADE

Handgesneden frites | mini paprika | jalapeño

Gamba’s | komkommer | tomaat | rode ui | Thaise vinaigrette

OF

TOM YAM
Schar | noedles | limoen | tomaat

PAD THAI

KIP CASHEW

Gebakken rijstnoedels | eieren | tofu | groenten | pinda’s

Basmatierijst | cashewnoten | bosui

KAASPLATEAU ‘PUUR’

PAD THAI

Chutney | hazelnoot-dadel cracker | druiven

VOORGERECHTEN

€ 7,50

Gebakken rijstnoedels | eieren | tofu | groenten | pinda’s

€ 5,00

THAISE STEAK TARTAAR

NAGERECHTEN

€ 5,00

PAIN PERDU

Rundvleeslende | bosui | koriander | munt | cashewnoten

Wentelteefje | kaneel roomijs | honing

THAISE SALADE
Gamba’s | komkommer | tomaat | rode ui | Thaise vinaigrette

GRANITÉ VAN LIMOEN
Mango | koriander | passievrucht | gemberbier

THAISE FONDUE

KAASPLATEAU ‘PUUR’

Rundvlees | salsa | beukenzwam | spitskool | bosui

Chutney | hazelnoot-dadel cracker | druiven

VEGAN CEVICHE
Groene appel | mini komkommer | avocado | tomaat

EXTRA - SUPPLEMENTEN 		
PUNTZAK VERSE FRITES

Maynonnaise of ketchup

MANDJE DESEMBROOD

€ 2,20

ECHT GEEN RUIMTE MEER VOOR EEN DESSERT, OF TOCH EEN
BEETJE ZOET NA? € 3,50
KOFFIE OF THEE COMPLEET

Zeeuwse bonbon | chocolade brownie | madeleine uit eigen patisserie

Kruidenboter en tapenade

SCHAALTJE SALADE UIT HET SEIZOEN

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

