LUNCH

Thema menu: Duitsland
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

Kruidige kippenbouillon | kool | taugé | bosui |
ei | ui | rode peper | kip				

olijventapenade | Zeeuwse kaas | desembrood |
mini kroketjes		

CURRYWORST
Desembroodje | zuurkool | mosterdmayonaise |

€ 4,50

bosui 			

STRAMMER MAX				€ 4,50
Brioche | 3 eieren | keuze uit Zeeuwse kaas,
ham of spek			

TASTY TOSTI
Brioche | mozzarella | oude geitenkaas | pesto |

€ 4,50

avocado 		

LUNCHMENU

(2 GANGEN INCL. KOFFIE-THEE)

€ 2,00

SOTO AJAM

SANDWICH TO SHARE
Makreelsalade | kipsalade | humus | 			

Vraag het uw gastheer/-vrouw. 			

€12,50

AARDAPPELSOEP
Aardappel | crème fraîche | spekjes

VARKENSHAAS
Munster | aardappel | seizoengroenten

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

€ 2,00

DINER

Thema menu: Duitsland
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

ZALM

SCHNITZEL

Yoghurt | basilicumcrème | kappertjes | 		

€ 5,00

Seizoengroente | side salade | aardappel | citroen

kruidensalade			

SCHOL

AARDAPPELSALADE

Aardappel | spek | citroen | groene kruiden		

Kalfsrosbief | kruidensalade | miso 			

€ 5,00

DUITSE ZWIEBELKUCHEN
Quiche deeg | groenten | ei | ui			

Kool | aardappel | vegetarische spekjes 		

SOEP VAN DE DAG

STRUDEL
€ 2,00

SOTO AJAM
ei | ui | rode peper | kip				

€ 7,50

€ 5,00

DESSERTS

Kruidige kippenbouillon | kool | taugé | bosui |

€ 7,50

ZUURKOOL SCHOTEL

SOEPEN
Vraag het uw gastheer/-vrouw. 			

€ 7,50

Appel | rozijnen | filodeeg | vanille 			

€ 5,00

BABA
€ 2,00

Rum | sinaasappel | chocolade 			

€ 5,00

KAASPLATEAU
Wisselende kaassoorten				€ 5,00

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

