Lunch
Maaltijdsalade

Aanbevolen

Alle salades worden geserveerd met (glutenvrij) brood en boter

Lunchmenu
wisselend | twee gangen | van het seizoen

29,75

Zeevruchten
zalm | gamba | zwaardvis | saffraan

18,75

Caesar

Brood

maishoender | parmezaan | crouton | ansjovis

Camembert

Clubsandwich
polderhoen | rookspek | scharrelei | tomaat

18,75

14,75

vossenbes | rode kool | radijs | amandel

11,50

Omeletten en uitsmijters

16,75

Kipragout
oerbrood | prei | boschampignon | tomaat

Gerookte zalm

Warm

seizoensgroenten

13,50

Boeren

Kipsaté
oosterse groenten | scharrelei | atjar | noodles

19,75

9,75

Wildbouillon
eekhoorntjesbrood | sherry | flensje

13,50

Stel zelf samen

Cappuccino van pompoen (soep)
curry | kokos | patrijs

boerenkaas | beenham | seizoensgroenten | rookspek

9,75

stel uw eigen omelet of uitsmijter samen met een
of meerdere van de volgende ingrediënten:
boerenkaas | beenham extra
rookspek extra
seizoensgroenten extra

8,50
+ 1,00
+ 2,00
+ 3,50

MRIJ-burger
rookspek | uiencompote | focaccia | friet

19,75

(kan als) groentegerecht

“

De vestigingen van Restaurant Zuiver in Utrecht en
Amersfoort zijn multifunctioneel en vanwege hun
centrale ligging en stijlvolle ruimtes zeer geschikt
voor uw vergadering, presentatie of bedrijfsfeest.

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden.

”

Verrassingsmenu

Hoofdgerecht

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.

Tournedos
truffeljus | vergeten groenten | aardappel | koningsboleet
met eendenlever

3-gangen verrassingsmenu
4-gangen verrassingsmenu

39,50
47,50

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

Duo van hert
steak | stoofvlees | stamppot | paddenstoel
met eendenlever

28,00
+ 5,00

Veluwse eendenborst
rode kool | boschampignon | jeneverbes | port
met eendenlever

“

29,75
+ 5,00

24,50
+ 5,00

Cannelloni
Naast lekker eten, kunt u bij Restaurant Zuiver ook

geitenkaas | pompoen | beukenzwam | crème fraîche

genieten van heerlijke wijnen. Ons team vertelt u

Zeetong 		

graag meer over onze wijnen en helpt u graag met

roomboter | citroen | friet | bospeen

een bijpassende wijn voor de beste wijn-spijs

39,50

Verrassing

combinatie. Benieuwd welke wijnen wij schenken?
Vraag naar onze uitgebreide wijnkaart.

19,75

”

Voorgerecht

hoofdgerecht uit het verrassingsmenu
		

24,50		

Kindergerechten

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 friet met snack en salade.

Alle voorgerechten worden geserveerd met (glutenvrij) brood en boter

Zuiver proeven
wisselend | van de kaart | uit het seizoen

19,50

Hollands wild
wild zwijn | rilette | hazenbout | kastanje

Chocolade
15,00

Risottokroket
eekhoorntjesbrood | boschampignon | rode kool | noten

Nagerecht
mousse | panna cotta | moelleux | roomijs

9,75

Lemon posset
12,50

Zalm

mango | gember | boerenyoghurt

9,75

Verrassing

dille | mosterd | crème fraîche | little gem

16,50

Carpaccio

nagerecht uit het verrassingsmenu

9,50

Friandises

basilicum | parmezaan | zongedroogde tomaat | mesclun
met eendenleverkrullen

14,50
+ 5,00

wisselend | zoet | vier items

Cappuccino van pompoen (soep)
curry | kokos | patrijs

9,75

Wildbouillon
eekhoorntjesbrood | sherry | flensje

9,75

Verrassing
voorgerecht uit het verrassingsmenu

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

12,50

eetsmakelijk

5,00 p.p.

