wijnen
		
Glas
Fles
Cava

JAUME SERRA
CAVA BRUT NATURE - 375 ML		 13,50
Een frisse mousserende Spaanse cava
gemaakt van traditionele druivenrassen
WIT
SAUVIGNON BLANC
Zeer toegankelijke wijn
met een zachte, frisse smaak

4,00

20,00

CHARDONNAY
Bloemige wijn met een volle,
ronde smaak

4,00

20,00

PINOT GRIGIO
Droge, fruitige Italiaanse wijn
met een zachte, volle afdronk

6,00

24,50

4,00

20,00

menukaart

ROSÉ
ROSÉ
Geurige rosé met een fruitige smaak
van rode vruchten

3-GANGEN MENU

ROOD

DOORDEWEEKS €19,50 EN VRIJDAG-ZONDAG €24,50

MERLOT
4,00
Mooie ronde wijn met een fruitige smaak

20,00

CABERNET SAUVIGNON
Krachtige rode wijn, kruidig
met de smaak van zwarte bessen

4,00

20,00

PRIMITIVO
Rijke, fruitige Italiaanse wijn
met een fluweelzachte afdronk

6,00

24,50

DONA DOLÇA MOSCATEL		
Zoete, rijke Spaanse wijn met een fris zuurtje

4,00

DESSERTWIJN

/ZUIDEINDE

@ZUIDEINDENIEUWKOOP

3-GANGEN MENU

DOORDEWEEKS €19,50 EN VRIJDAG-ZONDAG €24,50

Voorgerechten

hoofdgerechten

desserts

CARPACCIO
parmezaan | pijnboompitten | rucola | pestodressing

VARKENSHAASSATÉ
ketimoen | aardappelsalade | cassave kroepoek
gebakken uitjes

APPELTAART
vanille ijs | slagroom

TRIO VAN VIS
paling | hollandse garnalen | gerookte zalm
dille mayonaise | focaccia

OSSENHAAS
rodewijnsjalotsaus | seizoensgroente

TOMATENSOEP
kruidenolie

HAMBURGER
brioche | kaas | bbq mayonaise | tomaat
mais | aardappelsalade

MOSTERDSOEP
gebakken spekjes
OOSTERS TRIO
sushirijst | gerookte ribeye | worteljulienne | tonijn
zoetzure komkommer | krokante sushi
SALADE GEROOKTE RIBEYE
gerookte ribeye | mango | gekaramelliseerde pecannoten
taugé | komkommer | rode peper | koriander

CAESAR SALADE
kipfilet | ei | ansjovis dressing | parmezaan
kruidencroutons | spekjes
SCHNITZEL
pepersaus | seizoensgroente
ZALMFILET
Hollandaise saus | seizoensgroente

SALADE GEITENKAAS
framboos I frambozendressing I groene asperge
gekaramelliseerde pecannoten

VISSTEW
zalmfilet | kabeljauw | gamba’s I venusschelp
kreeftenjus I venkel | stokbrood

GAMBA PILPIL
knoflook | rode peper | stokbrood

KABELJAUW
tagliatelle | sofrito | aglio olie
RAVIOLI
manchego saus | rucola | cherrytomaat

BROOD
gezouten boter I tapenade

3,25

GADO GADO
witte rijst | satésaus | gemengde groenten
ei | tempeh | ketimoen | cassave kroepoek

VERS FRUIT
slagroom
DAME BLANCHE
vanille ijs | chocoladesaus | slagroom
amandelschaaf
CHEESECAKE
sorbetijs | rood fruit coulis
TRIO VAN CHOCOLA
chocolademousse | witte chocolade ijs
warm chocolade taartje
KAASPLANKJE
diverse soorten kaas | kletzentoast
SJOOM
vanille ijs | jus d’orange | slagroom
PAVLOVA
mascarpone creme | chocolade meringue
rood fruit

