
Diner

Streekmenu

Onze keukenbrigade heeft zich laten inspireren door de beste
producten uit de streek. Geniet van de pure en volle smaken
van een 3- of 4-gangenstreekmenu.

3-gangen streekmenu  46,00

Kalfspastrami 

brioche | zoetzure groenten | piccalilly     
            
Veluwse eend 

pastinaakcrème | kastanje | gele biet | abrikoosjus    
met gebakken eendenlever  + 5,00 
           
Chocoladebrownie 

witte chocolademousse | banaan | vanille-ijs  

4-gangen streekmenu   56,00
+ Tussengerecht

Pompoenbavarois   ❋

feta | granaatappel | abrikoos
 

Verrassingsmenu 

Dagelijks serveren wij een wisselend verrassingsmenu.
Een culinair menu waar ons keukenteam al haar creativiteit in
kwijt kan, bestaande uit gerechten die niet op de kaart staan.
Uiteraard houden wij rekening met uw wensen en/of allergieën.

3-gangen verrassingsmenu   39,50
4-gangen verrassingsmenu   47,50
5-gangen verrassingsmenu   55,00

De gerechten uit het verrassingsmenu zijn ook
als los gerecht te bestellen.

Wijnarrangement

Combineer uw diner of verrassingsmenu met een  
passend wijnarrangement:

Bijpassend glas   vanaf 7,75
2-glazen wijnarrangement   15,50
3-glazen wijnarrangement   23,00
4-glazen wijnarrangement   30,50
5-glazen wijnarrangement   38,00

De wijnarrangementen zijn ook als halve glazen te bestellen. 

Voorgerecht

Alle voorgerechten worden geserveerd met (glutenvrij) brood
 
Pompoenbavarois  

feta | granaatappel | abrikoos 12,00

Zalm

avocado | biet | kwartelei  14,50

MRIJ carpaccio 

truffelcrème | parmezaan | pijnboompit  14,00

Bouillabaisse (soep)

Noordzeevis  | schaaldieren | schelpdieren  13,50

Tom kha kai (soep)  

dim sum | taugé | kokos  9,50 
                               
Kalfspastrami  

brioche | zoetzure groenten | piccalilly  14,00

Verrassing 

voorgerecht uit het verrassingsmenu  12,00 
 

 (kan als) groentegerecht

  gerecht met ingrediënt(en) uit de streek

“
Onze naam is niet voor niets Zuiver.

Wij hechten grote waarde aan goede

producten, liefst zoveel mogelijk van het

seizoen, uit de regio en met liefde gemaakt.

Daarom hebben we vis op onze kaart afkomstig

van duurzame visserij met MSC keurmerk

(Marine Stewardship Council).

”

Borrel

Wilt u wat lekkers voor bij de borrel?
Wij hebben een heerlijke borrelkaart! De borrelgarnituren zijn
te bestellen van 12.00 tot 22.00 uur.

http://www.zuivergastvrij.nl/reserveren


Hoofdgerecht

Sukadesteak 
paksoimousseline | pancetta | mosterd | runderjus 26,00

Scharrelvarken

zoete aardappel | romanesco | witlof | gepofte-uienjus  22,50

Veluwse eend 
pastinaakcrème | kastanje | gele biet | abrikoosjus  24,50

Curry  

rode linzen | bloemkool | naanbrood | hangop  19,00
     
Zeebaars

zwarte rijst | scheermesjes | parmezaan | tomatensalsa  24,00             

Schelvis

tagliatelle | bospeen | saffraan beurre blanc  | tomaat 23,00                                      

Verrassing 

hoofdgerecht uit het verrassingsmenu  22,00

Suplement

gebakken eendenlever bij uw hoofdgerecht +5,00
gebakken coquilles bij uw hoofdgerecht  +6,00
 

Kindergerecht

Restaurant Zuiver heeft ook van alles in huis voor kinderen.
Speciaal voor de culinaire kinderen onder ons zijn de meeste
gerechten ook als kinderportie te bestellen. Uiteraard kunnen
kinderen ook kiezen voor Franse frieten met snack en salade.

 (kan als) groentegerecht

  gerecht met ingrediënt(en) uit de streek

Naast lekker eten, kunt u bij Restaurant Zuiver ook

genieten van heerlijke wijnen. Ons team vertelt u

graag meer over onze wijnen en helpt u graag met

een bijpassende wijn voor de beste wijn-spijs

combinatie. Benieuwd welke wijnen wij schenken?

Vraag naar onze uitgebreide wijnkaart.

“

”

Heeft u een allergie? Meld het ons

Nagerecht

Zuiver snoepen

wisselend | zoet | van het seizoen  12,50

Chocoladebrownie

witte chocolademousse | banaan | vanille-ijs  9,50

Passievruchtenbavarois

rode peper-mangocompote | kokosmadeleine | lychee-ijs  10,00

Europese kaas 
vijf kazen | Rinse appelstroop | noten-vijgenbrood  14,50

Friandises

wisselend | zoet | voor bij de koffie of thee  5,00 p.p.

Verrassing

nagerecht uit het verrassingsmenu  9,00 

‘Zuivere’ koffie

Zuivere koffie

Frangelico | Grand Marnier | room 7,75 

Irish 
Irish whiskey | basterdsuiker | room 7,75

Spanish 

Tia Maria | room 7,75

French 

Grand Marnier | room 7,75

Brasilian 

Tia Maria | Grand Marnier | room 7,75

Italian 

amaretto | room 7,75

De eerste locatie van Restaurant Zuiver opende in

2009 haar deuren in Utrecht. Het restaurant is

gevestigd in een gerenoveerde boerderij nabij de A2. 

Eind 2019 vestigde Restaurant Zuiver zich ook in

de bosrijke omgeving van Amersfoort.

“

”
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