
Diner

Leerlingenmenu

We vinden bij Restaurant Zuiver de ontwikkeling van jong talent
erg belangrijk en daarom staat deze periode in het teken van onze
leerlingen. De afgelopen weken zijn ze druk bezig geweest
met de voorbereiding en hebben dit prachtige menu samengesteld.
Van het bedenken, inkopen tot de bereiding van de gerechten is
volledig het werk van de leerlingen. U kunt deze periode genieten
van onderstaand leerlingenmenu.

3-gangen leerlingenmenu  47,50
Krab (gerecht van leerling Tom)

mango | avocado | mosterd | honing
met gebakken coquilles  + 6,50

Landzwijn (gerecht van leerling Lars)

noten | salie | Madeira | zoete aardappel
met eendenlever  + 5,00

Peer (gerecht van leerling Bjorn)

saffraan | hangop | praline | mango

4-gangen leerlingenmenu  57,50
+ Tussengerecht

Tataki (gezamenlijk gerecht van onze leerlingen)

rundvlees | sjalot | truffel | ponzu

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  42,50
4-gangen verrassingsmenu  49,50
5-gangen verrassingsmenu  57,50

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 8,00
2-glazen wijnarrangement  16,00
3-glazen wijnarrangement  24,00
4-glazen wijnarrangement  32,00
5-glazen wijnarrangement  40,00

De wijnarrangementen zijn ook als halve glazen te bestellen. 

“
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).

”

Voorgerecht 

Alle voorgerechten worden geserveerd met (glutenvrij) brood en boter

Marbré

eendenlever | kalf | ribeye | ui  16,00 

Yellowfin makreel

prei | bergamot | granny smith | sesam  17,00 

Coquilles

pompoen | champagne | beurre blanc | pancetta  17,00 

MRIJ carpaccio

basilicum | zongedroogde tomaat | Parmezaan  15,00 
met eendenleverkrullen  + 5,00

Risottokroket 

eekhoorntjesbrood | boschampignon | noten | truffel  14,00 

Aubergine 

Gruyère | doperwten | tomaat | olijf  13,00 

Franse uiensoep 

Hystore uien | Gruyère | tijm  8,50 

Tom ka kai (soep)

kip | kokos | sereh | springroll  9,50 

Verrassing 

voorgerecht uit het verrassingsmenu  14,50 
  

 (kan als) groentegerecht

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.



Hoofdgerecht

Tournedos

romanesco | bloemkool | laurier | gratin  32,50
met gebakken eendenlever  + 5,00

Poussin

risotto | ratatouille | kalfsjus | dragon  24,50
met gebakken eendenlever  + 5,00

Shortrib

polenta | snijbiet | bospeen | dubbel bier  27,00

Spitskool 

rendang | tempeh | zwarte rijst | hangop  18,00

Ravioli 

wilde spinazie | truffel | shiitake | walnoot  20,50

Zeebaars

kreeftensaus | ansjovis | tagliatelle | citroen   25,50
met gebakken coquilles  + 6,50

Zeetong

roomboter | citroen | dikke friet | gekarameliseerde groenten  39,50

Verrassing 

hoofdgerecht uit het verrassingsmenu  26,50

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 Franse frieten met snack en salade.

 (kan als) groentegerecht

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? Laat het ons weten.

Nagerecht

Zuiver snoepen

wisselend | zoet | van het seizoen  12,50

Chocolade

spongecake | mousse | Oreo  11,00

Crème brûlée 

vanille | bloedsinaasappel | Bastogne  10,00

Cobbler

blauwe bes | crème anglaise | framboos  10,50

Europese kaas

vijf kazen | Rinse appelstroop | noten-vijgenbrood  15,00

Verrassing

nagerecht uit het verrassingsmenu  9,50

Friandises

wisselend | zoet | vier items  5,00 p.p.

‘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.

“

”


