VOORGERECHTEN
ZALMCOCKTAIL ‘BELLEVUE’ sla, tomaat, eitje, cocktailsaus, 14
CARPACCIO ‘POMPADOUR’ kort gekorst rund, groene asperges, balsamico, 14
CAMEMBERTKROKETJES slaatje, veenbes, mosterddressing, 12
GAZPACHO ANDALOUZ
koude groentensoep, croutons, 8
RUNDSCARPACCIO 'SERGIO STYLE' kort gekorst, rucola, citroen, 12
TOMATENSOEP ballekes, room ( zonder ballekes), 6
VERSE KAASKROKETTEN garnituur, (1 stuk, 8) 2 stuks, 11
VERSE GARNAALKROKETTEN garnituur, (1 stuk, 10) 2 stuks, 15
DUO VAN KAAS- EN GARNAALKROKET garnituur, 13
SCAMPI LOOKBOTER verse look en kruiden, 14
SCAMPI ZUIDERHUIS pittig paprikasausje, 14
GAMBA’S À LA PLANCHA sla, tartaar, 15

HOOFDGERECHTEN
KABELJAUWFILET OP VEL met preisausje en spekjespuree, 24
ZUIDERS VISSERSBORDJE met groentjes, puree & witte wijnsaus, 23
LAMSFILET ‘RATATOUILLE’ met graanmosterdsausje en kroketjes, 29
MOSSELEN KLASSIEK frietjes & mosselsaus, 23
MOSSELEN ' IETS ANDERS' frietjes & mosselsaus, 25

uw keuze: look, witte wijn, pikant, curry, lookroom, witte wijn & room of thaise
MOSSELEN ZUIDERHUIS in een pittige zuiders kruidensausje, frietjes, 27
GEGRILDE AUBERGINE met tomaat, mozzarella, paprikasaus en quinoa, 18
VEGETARISCHE LASAGNE met zomerse groentjes en drie kazen, 18

GEBAKKEN NOORDZEETONG klare boter, schil aardappel of ..., 32
GAMBA’S À LA PLANCHA sla, tartaar, cocktailsaus, frieten, 26
SCAMPI ZUIDERHUIS paprikasaus, groenten, frieten, 24
SCAMPI LOOKBOTER verse look en kruiden, frieten, 23
SURF & TURF Tournedos 150g & Gamba’s, lookboter, slaatje en frietjes, 29
FILET PUR 'ROBESPIERRE' rucola, kapperappel, balsamico, parmezaan, 29
LADYSTEAK 150g, 'Belgisch wit blauw', sla, frieten, 17
RUNDTOURNEDOS 200g, 'Belgisch wit blauw', sla, frieten, 20
FILET PUR - OSSEHAAS 200g, 'Belgisch wit blauw', sla, frieten, 26
ZARZUELA (vanaf 2p) dagverse vis, tomaat, gamba, scampi, rouille, pp 25
Extra groentjes: Gebakken champignons, Warme groentjes of Witloofslaatje, 5
Saus: Peper, Champignon, Béarnaise, Paprika, Jus, Kruidenboter 3
Mayonaise of Ketchup, 1
Wij bereiden ons rundsvlees standaard saignant. Graag anders, meldt het ons!

Goed gebakken, dan trancheren we het vlees. Zo blijft het sappiger.

MENU VAN DE CHEF
Enkel per tafel verkrijgbaar

CARPACCIO ‘POMPADOUR’ kort gekorst rund, groene asperges, balsamico
of CAMEMBERTKROKETJES slaatje, veenbes, mosterddressing
of ZALMCOCKTAIL ‘BELLEVUE’ sla, tomaat, eitje, cocktailsaus
of GAZPACHO ANDALOUZ
koude groentensoep
KABELJAUWFILET OP VEL met preisausje en spekjespuree
of GEBAKKEN NOORDZEETONG (+ € 9) met geklaarde boter, frietjes of …
of RUNDSTOURNEDOS RATATOUILLE graanmosterdsaus en kroketjes
of LAMSFILET RATATOUILLE (+ € 6) met graanmosterdsaus en kroketjes
of GEGRILDE AUBERGINE tomaat, mozzarella, paprikasaus & quinoa
REBEL WITHOUT A CAUSE vanilleijs, aardbeien, banaan & chocomousse
of COUPE ESMERALDA
assortiment sorbet met vers fruit
of CRÈME BRÛLÉE klassiek, puur zonder garnituur, vers gebrand
of TIRAMISU recept uit 1982 van onze Italiaanse vriend Benito
of DAME BLANCHE met chocoladesaus & slagroom
of IRISH COFFEE (+ € 3)
DRIE GANGEN 36,oo pp

TAPASMENU
Laat U Verrassen. Enkel Per Tafel Verkrijgbaar
ASSORTIMENT VAN KOUDE HAPJES
ASSORTIMENT VAN WARME HAPJES
ASSORTIMENT VAN ZOETE HAPJES

36,oo pp
Nieuw op vrijdagavond: Gemarineerde Pittige Gamba’s XXL
7 stuks ‘à la plancha, sla, tartaar, cocktailsaus, frieten, 28

= vegetarisch

= veganistisch

Speciale eetvereisten: Ben je vegetariër, veganist, volg je een bepaald dieet of
heb je bepaalde allergieën? Laat het ons weten! I.v.m. de aanvoer van verse
producten kan de samenstelling van de gerechten wijzigen!

GROOTMOEDERS KEUKEN
MIXED GRILL 350g, zes soorten vlees, sla, frieten, 24
GELAKTE SPARE RIBS ananas, sla, frieten, 20
VLAAMSE STOVERIJ Kempisch rund, gestoofd in 'Karmeliet', frieten, 18
KONINGINNEHAPJE kip, balletjes, champignons, frieten , 17
KIPFILET sla, frieten, 17

SALADES
SALADE ZUIDERHUIS gamba, gerookte zalm, spek, scampi, prosciutto,... , 22
SLA GEITENKAAS spek, honingdressing ( zonder spek), 16
SLAATJE SCAMPI parmezaan, citroen, gember-mangodressing, 21
SLAATJE KIP nuts, quinoa, ananas, eitje, olijfolie, citroen, olijven, hennep, 19
Supplement: frietjes, rijst, pasta, aardappel in de schil, quinoa of kroketjes, 3

PASTA & QUINOA
PASTA ZUIDERHUIS scampi, groenten, kruidenroomsaus, 22
PASTA PESTO basilicim, tomaat, parmezaan, 16
SPAGHETTI BOLOGNAISE gehakt, tomaat, kaas, 15
THAISE PASTA MET KIP kipfilet, groentjes, kokos, rode curry, 20
VEGETARISCHE THAISE PASTA veel groentjes, kokos, rode curry, 17

HEALTHY & VEGAN
VOORGERECHTJES
GAZPACHO ANDALOUZ met croutons, 8
GEBAKKEN CHAMPIGNONS olijfolie, look, verse kruiden, 12
SLAATJE AVOCADO gedroogde cranberries, granola, 12
TOMATENSOEP pompoenpitten, hennepzaad, 7
HOOFDGERECHTJES
VEGAN SALAD krokante sla, groentjes, fruit, noten, limoen en olijfolie, 17
THAISE QUINOA SCHOTEL kokos curry saus, quinoa en zuiderse groentjes, 17
POWER BOWL lauwwarme salade met pittige quinoa, avocado en kikkererwten, 18
VEGAN AUBERGINE met tomaat, kikererwten, paprikasaus, rucola en quinoa, 18

= vegetarisch

= veganistisch
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