LUNCH

Thema menu: Italië
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

GEGRILDE TOMAAT

Olijven | kikkererwten | feta | harissa | basilicum

Lardo | pistachenootjes | courgette | marsala

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

GELAKTE EN GEPLUKTE KIP
OLIJVENCOUSCOUS

SALTIMBOCCA

DAGSPECIAL & SOEP

€ 4,50

Paddenstoelen | soja | knoflook | mini paksoi

Ricotta | dragon | olijven | knoflookchips

QUICKLUNCH DEAL

LUNCHKAART

FRITES ATELIER ‘PUUR’

€ 6,00

Zilte frites | basilicum mayonaise | Parmezaan | tomaat

CASSOULET
Kip | dragon | haricot verts | witte bonen | focaccia

MINI KOMKOMMER
Harissa | hummus | groene asperge | feta

SOEPEN				

€ 2,00

KOKKELSOEP
Tomaat | pasta | basilicum | rouille

MINESTRONE ‘VOORJAAR STYLE’
(Vegetarisch mogelijk)
Doperwten | tuinboontjes | pasta | en veel groene groenten

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

DINER

Thema menu: Italië
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

VITELLO TONATO

OSSOBUCCO

Kalfsmuis | tonijn mayonaise | kappertjes | Parmezaan

Farfalle | trostomaatjes | gremolata | parmezaan

OSSOBUCCO

PACCHERI MET BUIKSPEK

Farfalle | tros-tomaatjes | gremolata | Parmezaan

Tomatensaus | erwtjes | kalfsjus | paddenstoelen

OF

CANNELLONI MET MOSTERDRAGOUT
Gehakt | spitskool | tomaat | buffelmozarella | botersaus

PACCHERI MET BUIKSPEK

LINGUINE AL PESTO GENOVESE

Tomatensaus | erwtjes | kalfsjus | paddenstoelen

Pijnboompitten | knoflook | basilicum | olijfolie | Parmezaan

TIRAMISU

NAGERECHTEN

Groene thee | avocado | tia maria | amaretto

VOORGERECHTEN

€ 7,50

€ 5,00

€ 5,00

TIRAMISU
Groene thee | avocado | tia maria | amaretto

GEGRILDE TOMAAT

PANNA COTTA

Ricotta | dragon | olijven | knoflookchips

Vanilla | vers fruit | sorbetijs

VITELLO TONATO

KAASPLATEAU ‘PUUR’

Kalfsmuis | tonijn mayonaise | kappertjes | Parmezaan

Chutney | hazelnoot-dadel cracker | druiven

PACCHERI MET ANSJOVIS
Venkel | kappertjes | burrata | kippenjus

HARCOT VERTS
Mostervinaigrette | radijs | tomaat | bladpeterselie

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.

