Online reserveren

Diner

Voor- & tussengerecht

Seafoodweken

Alle voorgerechten worden geserveerd met (glutenvrij) brood

Met de zomer in volle gang heeft Restaurant Zuiver een
mediterraanse tint gekregen. De lange en zwoele avonden
vragen immers om lichte gerechten met veelal vis in de hoofdrol.
Chef-kok Richard en zijn team hebben weer verrassende
seafoodgerechten samengesteld.

Zomersalade

3-gangen seafoodmenu		47,00
Hollandse vis

MRIJ carpaccio

❋

groene groenten | feta | avocado

Hollandse vis
garnaal | paling | haring

garnaal l paling l haring		

basilicumpesto | scheuten | parmezaan
met vers geschaafde zomertruffel

Seafood platter

Bouillabaisse (soep)

kreeft l zeebaars l mossel l gamba 		
met twee gebakken coquilles		 + 6,50

Noordzeevis | schaaldieren | schelpdieren

Trifle van rood fruit

rund | kokos | limoen

aardbei l framboos | witte chocolade | sorbetijs

4-gangen seafoodmenu
+ Tussengerecht

11,50 / 10,00

14,50 / 12,00

14,00 / 11,50
+ 4,50

13,50 / 11,50

Soto Betawi (soep)
9,75 / 8,00

Siciliaanse Caponata
59,00

Bouillabaisse (soep)

parmaham | salami | aubergine | Pecorino

13,50 / 12,00

Verrassing
Voorgerecht uit het verrassingsmenu

11,50 / 10,00

Noordzeevis l schaaldieren l schelpdieren

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.

De voorgerechten kunnen ook als tussengerecht
besteld worden. Deze prijs staat vermeld in het oker.

(kan als) groentegerecht
gerecht met ingrediënt(en) uit de streek

3-gangen verrassingsmenu 		 39,50
4-gangen verrassingsmenu 		 47,50
5-gangen verrassingsmenu 		 55,00
De gerechten uit het verrassingsmenu zijn ook
als los gerecht te bestellen.

Onze naam is niet voor niets Zuiver.
Wij hechten grote waarde aan goede

Wijnarrangement

producten, liefst zoveel mogelijk van het

Combineer uw diner of verrassingsmenu met een
passend wijnarrangement:

seizoen, uit de regio en met liefde gemaakt.

Bijpassend glas
vanaf 7,75
2-glazen wijnarrangement		 15,50
3-glazen wijnarrangement		 23,00
4-glazen wijnarrangement		 30,50
5-glazen wijnarrangement		 38,00

van duurzame visserij met MSC keurmerk

De wijnarrangementen zijn ook als halve glazen te bestellen.

Daarom hebben we vis op onze kaart afkomstig
(Marine Stewardship Council).

”

Hoofdgerecht

Nagerecht

Sukadesteak

Zuiver snoepen

zoete paprika | maïsmousseline | runderjus
met gebakken eendenlever

26,00
+ 4,75

Ossobuco

wisselend | zoet | van het seizoen

12,50

Trifle van rood fruit
aardbei | framboos | witte chocolade | sorbetijs

mediterrane groenten | saliegnocchi | stoofjus
met gebakken eendenlever

23,50
+ 4,75

9,50

Iced espresso
pure chocolade | koffiesorbet | cookie crunch

BBQ maïshoender
gegrilde groenten | ambachtelijke frites | knoflookjus
met gebakken eendenlever

22,00
+ 4,75

Ravioli

10,00

Europese kaas
vijf kazen | Rinse appelstroop | noten-vijgenbrood

14,50

Verrassing

tomaat | aubergine | geroosterde groenten | antiboise

19,50

Seafood platter

nagerecht uit het verrassingsmenu

9,00

Friandises

kreeft | zeebaars | mossel | gamba
met twee gebakken coquilles

27,50
+ 6,50

wisselend | zoet | voor bij de koffie of thee

4,75 p.p.

Scholfilet
venkelrisotto | groene groenten | ansjovis
met twee gebakken coquilles

Verrassing

23,00
+ 6,50

❋

Hoofdgerecht uit het verrassingsmenu

22,00

“ Restaurant Zuiver bestaat tien jaar. Alweer tien jaar
geleden opende Restaurant Zuiver haar deuren op
industrieterrein Haarrijn-De Wetering. Voor veel

Kindergerechten

mensen was het lang ‘het best bewaarde geheim van

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.

een drukbezocht en bruisend restaurant.

Leidsche Rijn’ maar nu tien jaar later uitgegroeid tot

”

‘Zuivere’ koffie

(kan als) groentegerecht
gerecht met ingrediënt(en) uit de streek

Zuivere koffie
Frangelico | Grand Marnier | room

“

Irish

Naast lekker eten, kunt u bij Restaurant Zuiver ook
genieten van heerlijke wijnen. Ons team vertelt u

Irish whiskey | basterdsuiker | room

graag meer over onze wijnen en helpt u graag met

Spanish

een bijpassende wijn voor de beste wijn-spijs

Tia Maria | room

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

7,75

7,75

French

”

Grand Marnier | room

7,75

Brasilian
Tia Maria | Grand Marnier | room

Heeft u een allergie? Meld het ons

7,75

7,75

Italian
amaretto | room

7,75

