PUUR SAEN MENU

3 gangen a la carte voor

€ 29,50
stel zelf uw diner samen voor een vaste prijs

Puur Saens genieten!

Heeft u een allergie? Meld het ons!

VOORGERECHTEN
Licht gemarineerde reuze carpaccio

9,00

Trio van gerookte vis

9,50

Caesar salad

8,00

Terrine van wild

9,00

Salade met geitenkaas *

8,00

Licht gerookte kalfs rib-eye

8,00

met Japanse mayonaise, koekje van Parmezaan en crisp van Serranoham

tartaar van zalm, makreel en heilbot, met bietengelei en reuze crouton

met gerookte kalkoen, spekjes, Parmezaanse kaas, ei en croutons

zacht gegaard hert, ganzenlever met een perenchutney en chips van ontbijtkoek

gegratineerd met Westzaanse honing, biet en Pedro Xeminez saus

met bitterballen van truffelrisotto en Zaanse mosterdmayonaise

Chef's specialiteit van de week

in 3 gangen menu + 1,50

9,50

Uw gastvrouw/heer stelt u op de hoogte van dit vis of vlees voorgerecht

SOEPEN
Zaanse mosterdsoep *

7,50

Geroosterde paprika soep *

7,50

Puur Saen soep

7,50

met gerookte eendenborstfilet en huisgemaakte soepstengel

met zoete aardappel en huisgemaakte soepstengel

soep van de dag geserveerd met huisgemaakte soepstengel

Boerenbrood geserveerd met verschillende soorten dips

* Ook vegetarisch te bestellen

Heeft u een allergie? Meld het ons!

3,00

HOOFDGERECHTEN
Gegrilde USA sukade

18,50

met vergeten groenten, aardappeltaartje en jagerssaus

Biologische zalmfilet

19,00

met créme van aardpeer, vanille beurre blanc en spaghetti van courgette

Gekonfijt kalfsvlees

19,00

6 uur langzaam gegaard met pompoen puree, verse groenten en eigen jus

Mixed Grill: varken, kip en rund
met ratatouille, gefrituurde uien en knoflook-paprika dip

20,00

'Veggies & Chips' *

17,50

krokante groenten en pommes neuf van zoete aardappel, knoflook dip en guacamole

Hertenbout

20,00

Zeebaarsfilet

18,50

geserveerd met hete bliksem en Zaanse chocoladeolie
met sushi van groenten, soya-wasabi saus en glasnoedels

Chef's specialiteit van de week

in 3 gangen menu + 2,00

22,00

Uw gastvrouw/gastheer stelt u op de hoogte van dit vis of vlees hoofdgerecht

* Ook vegetarisch te bestellen
Supplement verse frites
Supplement frisse groene salade
Supplement groenten

3,00
2,50
2,50

ZOETIGHEDEN
Koffie Puur Saen

6,50

Koffie naar keuze met lekkernijen uit eigen keuken

Praline parfait

6,50

Warme 'baba au rhum'

6,50

Hollandse kazen

8,50

Crème brûlée

6,50

Winter crumble

6,50

met krachtige 75 % cacao chocolade

met hangop en amarene kers

3 lokale kazen met vijgenchutney en brood

met een touch van Tonkabonen en Butterscotch ijs

met peer, bosbessen, rode port en vanille ijs

Heeft u een allergie? Meld het ons!

