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.

LUNCHMENU

(TWEE GANGEN) INCL. KOFFIE/THEE

€ 12,50

CARPACCIO VAN RITTHEMS ROOKVLEES
‘WALDORF STYLE’

ZEEUWS ROEREI À LA ITALIË
AMBACHTELIJKE ZEEUWS SPEK KROKET

Aardappel mousseline | jus van spinazie & dragon |
zilte kruidensalade

DAGSPECIAL & SOEP

MOSSELEN ‘NIÇOISE’

Focaccia | burrata | pistache | tomaat | citroen-tijm

OOSTERSCHELDE PALING IN ’T GROEN

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

€ 4,50

Griekse pasta | ansjovis | aardappel | tomaat | boontjes | olijven

Appel | knolselderij | Zeeuwse fenegriek kaas | walnoten

QUICKLUNCH DEAL

LUNCHKAART

Desembrood | gefermenteerd mosterdzaad | Japanse mayonaise

FRITES ATELIER ‘PUUR’

€ 6,00

Pulled chicken | dragon-mayonaise | hummus van witte bonen |
boontjes

ZEEUWSE TWAALFUURTJE
Garnalenkroket | desembrood met caesar | sla-soep

SOEPEN				
BISQUE VAN ZEEUWSE GARNALEN
Garnalen | zeewier | vadouvan-room

POMPOEN (Vegetarisch mogelijk)
Rundvlees | pompoenpitten | scampi

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: 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.

MAANDAG DINERMENU
(DRIE GANGEN)

			

€ 15,00

HOOFDGERECHTEN

€ 7,50

ZEEUWSE KOKKELS ‘À LA MARINARA’

BLOTE BILLETJES IN ’T GRAS (Vegetarisch mogelijk)

Tomatencompote | knoflook | peterselie

Ritthems rundvlees worstje | witte bonen | snijbonen |
Zeeuwse aardappel

ZEEUWSE SUKADE
Zoete aardappel | kapucijners | aardappel krokantjes | VOC jus

OF

ZEEUWSE SUKADE
Zoete aardappel | kapucijners | aardappel krokantjes | VOC jus

FISH AND CHIPS ‘RESTYLED OP Z’N ZEEUWS’

FISH AND CHIPS “RESTYLED OP Z’N ZEEUWSE”

Kabeljauw | warme mayonaise | zilte frites

Kabeljauw | warme mayonaise | zilte frites

OOSTERSCHELDE PALING IN ’T GROEN

PEER VAN WALCHEREN
Cheesecake crème | vanille crumble | witte chocolade | yoghurt

Aardappel mousseline | jus van spinazie & dragon |
zilte kruidensalade

VOORGERECHTEN

NAGERECHTEN

€ 5,00

€ 5,00

ZEEUWSE KOKKELS ‘À LA MARINARA’

PEER VAN WALCHEREN

Tomatencompote | knoflook | peterselie

Cheesecake crème | vanille crumble | witte chocolade | yoghurt

ZEEUWSE OESTERS

SABAYON À LA MINUTE

Miso-vinaigrette | aubergine | rettich | komkommer | zure room

Citrussalade | yoghurt roomijs | amandel

CARPACCIO VAN RITTHEMS ROOKVLEES
“WALDORF STYLE”

KAASPLATEAU ‘PUUR’
Chutney | hazelnoot-dadel cracker | druiven

Appel | knolselderij | Zeeuwse fenegriek kaas | walnoten

TARTE TOMATES
Bereidingen van Westdorpse tomaat | Zeeuwse geitenkaas | pesto

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.

