LUNCH

Thema menu: Zeeuwse kreeft & Fruit de Mer
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

THAI BISQUE VAN GARNALENÉ

€ 4,50

GAMBA’S AJILLO
Knoflook | enoki | beukenzwam | peterselie | brood

Garnalen | lamsoor | knolselderij

SALADE WATERMELOEN

ASPERGE MET MISOBOTER* (€8,50)

Tomaat | zoete ui | venkel | pompoenpitten | geitenkaas

Canner kreeft | verveine | lente ui

QUICKLUNCH DEAL

LUNCHKAART

TASTY TOSTI

€ 6,00

Geitenkaas | mozzarella | avocado | pesto

KAPSALON ‘PUUR’ (Vegetarisch mogelijk)

DAGSPECIAL & SOEP

Kipshoarma | ijsbergla | tomaat | komkommer | augurk | aioli |

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

siracha | kaas

TORTILLA PULLED PORK
Little gem | rode ui | rode kool | paprika-tabasco saus

SOEPEN				
BOUILLABAISE ‘PUUR’* (€4,50)
Poon | schelpdieren | kabeljauw | zeekraal | risotto | aioli

THAI BISQUE VAN GARNALEN
Garnalen | lamsoor | knolselderij
* i.v.m. exclusieve producten

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: Zeeuwse kreeft & Fruit de Mer
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

KOKKELS

ZEEUWSE KREEFT GEGRILD* (½ € 9,50 – HELE €18,00)

Pernod | tomaat | dragon | desemkrokant

Ravioli | lamsoor | kreeftenjus | vadouvan

DUO VAN LAM EN GAMBA

PLATEAU FRUIT DE MER ‘ZEELAND’,
VANAF 2 PERSONEN* (€18,00 P.P.)

Lamshaasje | gamba | erwten | lamsoor | wortel crème | rijke jus

OF

Kokkels, platte en wilde oesters, alikruiken, mosselen, wulken,
crevettes, canner kreeft, mayonaise, rode wijnazijn sjalot, aioli

LINGUINE

DUO VAN LAM EN GAMBA

Truffelroomsaus | paddenstoelen | rucola | Parmezaan

Lamshaasje | gamba | erwten | lamsoor | wortel crème | rijke jus

AARDBEIEN ROMANOFF

CÔTE A L’OS, 2 PERSONEN * (€10,00 P.P.)

Kwark | room | vodka | aardbei | yoghurt roomijs

Dikke frites | bearnaisesaus | salade uit het seizoen

VOORGERECHTEN

€ 5,00

GAZPACHO ‘DELUXE’* (€6,50)

LINGUINE
Truffelroomsaus | paddenstoelen | rucola | Parmezaan

Tonijn sashimi | kokkels | mosselen | garnalen | aioli

NAGERECHTEN

SALADE ZEEUWSE KREEFT* (€8,00)

AARDBEIEN ROMANOFF

Venkel | artisjok | sla hart | burrata | Parmezaan

Kwark | room | vodka | aardbei | yoghurt roomijs

CARPACCIO VAN ZEEUWS RUNDVLEES

CHOCOLADE MOELLEUX

Rucola | pijnboompitjes | kappertjes | truffelmayonaise

Frambozen | aardbeien | yoghurt

ZEEUWSE KOKKELS

KAASPLATEAU ‘PUUR’

Citroengras | gember | tomaat | venkeltopjes

Chutney | hazelnoot-dadel cracker | druiven

SALADE WATERMELOEN

* i.v.m. exclusieve producten

Tomaat | zoete ui | venkel | pompoenpitten | geitenkaas

EXTRA - SUPPLEMENTEN 		
PUNTZAK VERSE FRITES

Maynonnaise of ketchup

MANDJE DESEMBROOD

€ 5,00

€ 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.

