Lunchkaart
Carpaccio van runderlende € 6,50
Krokante aardappel, champignon, overjarige Zeeuwse kaas, sjalotjes, kappertjes,
bieslook
Gevulde boerenomelet € 5,50
(vegetarisch mogelijk)
Tomaat, spinazie, champignons, ui, boerenham
Salade Niçoise € 7,50
Verse tonijn, paprika, ui, tomaat, spinazie, olijf, boontjes, mosterd, ei
Gravad lax zalm € 7,50
Sesam, groene boontjes, avocado, dille, zalm-eitjes
Toast champignon € 5,50
Toast, champignon, lente-ui, tomaat, ui, bieslook
12-uurtje “Puur” € 6,50
Soep van de dag, wisselende lekkernijen
Biefstuk “Puur” € 10,00
Hollandaisesaus, salade, brood of verse friet
Canneloni € 8,50
Spinazie, feta, groene boontjes, beurre blanc
Soep van de dag € 3,50
(vegetarisch mogelijk)
Wisselende verse soep uit het seizoen
Bisque € 5,00
Schaaldierenbisque, diverse schelpdieren, garnaaltjes, venkel, aïoli

Borreltijd
Borrelmaatjes € 5,50
Bitterballen, kaasloempia’s, kipkrokantjes, mosterd, curry-ketchup
Borrelplank “Puur” € 9,50 (per 2 personen)
Diverse lekkernijen voor bij de borrel

Dinerkaart
Voorgerechten
Carpaccio van runderlende € 6,50
Krokante aardappel, champignon, overjarige Zeeuwse kaas, sjalotjes, kappertjes,
bieslook
Gravad lax zalm € 7,50
Sesam, groene boontjes, avocado, dille, zalm-eitjes
Millefeuille van rode biet € 6,50
Cilinder van rode biet, gemarineerde choggia biet, Zeeuwse geitenkaas, beurre blanc
met Tomasu
Soepen
Soep van de dag € 3,50
(vegetarisch mogelijk)
Wisselende verse soep uit het seizoen
Bisque € 5,00
Schaaldierenbisque, diverse schelpdieren, garnaaltjes, venkel, aïoli
Hoofdgerechten
Canneloni € 8,50
Spinazie, feta, groene boontjes, beurre blanc
Diamanthaas van de Yakiniku € 10,00
Ratatouille, aubergine, shiitake, fregola, bearnaisesaus
Zachte gegaarde zeebaars/kabeljauw € 10,00
Couscous, bereidingen van bloemkool, beukenzwam, garnaal, beurre blanc met roze
peper, bieslook
Seizoens-speciaal
Asperges € 9,00
(vegetarisch mogelijk)
Hollandse asperges, ei, boerenham, geplette aardappel, Hollandaisesaus
Extra aardappelgarnituur:
Verse boerenfriet met mayonaise € 2,00

Nagerechten:
Selectie kazen € 7,50
Diverse binnenlandse en buitenlandse kazen, chutney, notenbrood
Moelleux van chocolade € 6,00
Sorbet van bloedsinaasappel, crème van witte chocolade, tuille
Dessert van de week € 6,00
Laat u verrassen door onze studenten

