Diner
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
4-gangen verrassingsmenu
5-gangen verrassingsmenu

42.5
49.5
57.5

Alle voorgerechten worden geserveerd met (glutenvrij) brood en boter

Marbré		
zalm | forel | tonijn | kreeftenjus

16

Thaise bouillon

		
gamba | limoen | dim sum | shiitake
10.5

Carpaccio 		
Parmezaan | basillicum | zongedroogde tomaat
met eendenleverkrullen

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

16
+5

Mosterdsoep		

Wijnarrangement

croutons | spekjes | groene kruiden | crème fraîche

Combineer uw diner of verrassingsmenu met een
passend wijnarrangement:

Bijpassend glas
2-glazen wijnarrangement
3-glazen wijnarrangement
4-glazen wijnarrangement
5-glazen wijnarrangement

Voorgerecht

Risottokroket
feta | tomaat | olijf
8
16
24
32
39

9.5

		
14

Bieten bavaroise

		
geitenkaas | olijvencrumble | zoetzuur | rode biet
13

Steak tartaar		
gefrituurde kappers | hoisin | Japanse mayonaise | sjalot

15

De wijnarrangementen zijn ook als halve glazen te bestellen.
Gebrande zalm		
roomkaas | radijs | kruidenmayonaise | furiake
15

Verrassing

		
voorgerecht uit het verrassingsmenu
14.5

(kan als) groentegerecht

(kan als) groentegerecht

“

“

De internationale keuken is een inspiratiebron
voor onze chef-koks, die graag werken met

Onze naam is niet voor niet Zuiver. Wij hechten
grote waarde aan goede producten, liefst zoveel

producten uit het seizoen en de streek. Naast

mogelijk van het seizoen, uit de regio en met

onze à la carte gerechten staan we ook bekend

liefde gemaakt. Daarom werken wij samen

om onze verrassingsmenu’s. Laat u verrassen

met een duurzame visserij met MSC keurmerk

oor onze keukenbrigade.

(Marvine Stewardschip Council).

”

”

Nagerecht

Hoofdgerecht

Zuiver snoepen		

Kalfssukade (Hollandse weiderund)
rozemarijn | aardappel | ratatouille | eekhoorntjesbroodjus
met gebakken eendenlever

26.5
+5

Groentestrudel
19.5

Rode poon
24.5

Steak & friet
32.5
+5

spinazie | rucola | zaden | gorgonzola

20.5

dagprijs

Parelhoenderbout
pompoen | mais | bospeen | saliejus

9.5

Friandises 		
wisselend | zoet | vier items
5 p.p.

27

Verrassing 		
hoofdgerecht uit het verrassingsmenu

15

Verrassing 		
nagerecht uit het verrassingsmenu

Zeetong

9.5

Europese kaas		
vier kazen | Rinse appelstroop | noten-vijgenbrood

Ravioli

10.5

Panna cotta		
bosvruchten | bastogne | Atsina cress | chocoladeijs

entrecote | sjalottensaus | seizoensgroenten | dikke friet
met gebakken eendenlever

10.5

Trifle		
chocolademousse | biscuit | rood fruit | kletskop

wasabi crumble | jasmijnrijst | bladgroente | groene curry

12.5

Millefeuille 		
sinaasappel | karamel | bloedsinaasappel | Grand Marnier

groentemelange | paddenstoelen | salad peas | sesam

roomboter | citroen | dikke friet | gekarameliseerde groenten

wisselend | zoet | van het seizoen

26.5

'Zuivere' koffie		

		

Zuivere koffie		

Kindergerechten

Frangelico | Grand Marnier | room

Restaurant Zuiver kookt natuurlijk ook voor kinderen. De meeste
gerechten zijn als kinderportie te bestellen en uiteraard kunnen
kinderen ook kiezen voor frieten met een snack en salade.

8.5

Irish Coffee		
Ierse whiskey | basterdsuiker | room

8.5

Spanish Coffee		
Tia Maria | room

dit gerecht is vegetarisch

8.5

French Coffee		
Grand Marnier | room

“

8.5

Brasilian Coffee		
Tia Maria | Grand Marnier | room

Naast lekker eten, kunt u bij Restaurant Zuiver ook

8.5

genieten van heerlijke wijnen. Ons team vertelt u

Italian Coffee		

graag meer over onze wijnen en helpt u graag met

Amaretto | room

een bijpassende wijn voor de beste wijn-spijs
combinatie. Benieuwd welke wijnen wij schenken?
Vraag naar onze uitgebreiede menukaart

”

Heeft u een allergie? Laat het ons weten.

8.5

