VOORGERECHTEN
ZEEVRUCHTENCOCKTAIL

grijze garnaaltjes, scampi, zalm, eitje, coccktailsaus, 15

ZUIDERS TAPASBORDJE

serrano, manchego, spianata romana, gerookte zalm,... 16

TOMATENCARPACCIO

met vegan pesto, rucola, zontomaat en pijnboompitjes, 11

FALAFEL ‘BARBAROSSA’

pikante kikkererwtenballetjes met paprikasaus & vegan harissayogurt, 12

MOZZARELLA ‘CAPRESE’

met buffelmozzarella, tomaat, pesto en pijnboompitjes, 12

CARPACCIO ‘MÉXICO’

van rund met zontomaatjes, grana padano en guacamole, 15

SCAMPI ‘AL PIL PIL’

klaargemaakt in olie met look en pepertjes, 15

GAZPACHO ANDALOUZ

koude groentensoep, croutons, 8

RUNDSCARPACCIO 'SERGIO STYLE'

kort gekorst, rucola, balsamico, grana padano, zontomaatjes, 12
ballekes, room

TOMATENSOEP
zonder ballekes,

zonder room, 6

VERSE KAASKROKETTEN

klein slaatje, grana, citroen, (1 stuk, 9) 2 stuks, 12

VERSE GARNAALKROKETTEN

klein slaatje, garnaaltjes, citroen, (1 stuk, 12) 2 stuks, 15

DUO VAN KAAS- EN GARNAALKROKET
klein slaatje, garnaaltjes, grana, citroen, 14

SCAMPI LOOKBOTER
met verse look en kruiden, 15

SCAMPI ZUIDERHUIS

met een pittig paprikasausje, 15

GAMBA’S À LA PLANCHA
3 stuks, slaatje & tartaar, 16

= 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!
Graag beperken tot max. 4 gerechten per gang, per gezelschap a.u.b.
ONS KEUKENTEAM IS ER U DANKBAAR VOOR!

HOOFDGERECHTEN
GEBAKKEN PLADIJSFILET
met sla, tartaar & frietjes, 22

TOMAAT GRIJZE GARNAAL
eitje, sla, cocktailsaus & frietjes, 24

MOSSELEN KLASSIEK
frietjes & mosselsaus, 23

MOSSELEN ' IETS ANDERS'

frietjes & mosselsaus, uw keuze:, 25
look, lookroom, witte wijn, curry, thai of pikant

MOSSELEN ZUIDERHUIS

in een pittige zuiders kruidensausje, frietjes, 27

LADYSTEAK

150g, 'Belgisch wit blauw', sla, frieten, 17

RUNDSTOURNEDOS

ZARZUELA (vanaf 2p)
dagverse vis, tomaat, gamba, scampi,...
geserveerd met rouille, pp 25
GEBAKKEN NOORDZEETONG
geklaarde boter, schil aardappel of ..., 32

GAMBA’S À LA PLANCHA

5 stuks, sla, tartaar, cocktailsaus, frieten, 26

SCAMPI ZUIDERHUIS
paprikasaus, groenten, frieten, 23

SCAMPI LOOKBOTER
verse look en kruiden, frieten, 23

BROCHETTE ZUIDERHUIS

met kipfilet & varkenshaasje, sla, frieten, 23

MIXED GRILL

200g, 'Belgisch wit blauw', sla, frieten, 21

350g, zes soorten vlees, sla, frieten, 24

FILET PUR – OSSEHAAS

GELAKTE SPARE RIBS
ananas, sla, frieten, 21

SURF & TURF

Tournedos 150g & Gamba’s,
lookboter, sla, frietjes, 29

kip, balletjes, champignons, frieten, 19

SALADE ZUIDERHUIS

THAISE PASTA MET KIP

200g, 'Belgisch wit blauw', sla, frieten, 27

gamba, gerookte zalm, spek, scampi,
prosciutto,... , 24

SLAATJE SCAMPI

met parmezaan & granaatappeldressing, 22

SLAATJE KIP

ananas, eitje, olijfolie, citroen, olijven, 19
SLA GEITENKAAS ( zonder spek)
spek, honingdressing, 17

VEGAN SALAD

krokante sla, groentjes, fruit, noten, limoen, 17

= vegetarisch

KONINGINNEHAPJE

groentjes, kokos, rode curry, 21

VEGAN THAISE PASTA

groentjes, kokos, rode curry, 18

PASTA ZUIDERHUIS

scampi, groenten, kruidenroomsaus, 23

THAISE QUINOA SCHOTEL

groentjes, kokos, rode curry, 19
POWER BOWL (lauwwarm)
pittige quinoa, guacamole, kikkererwten, 19

= veganistisch

Extra groentjes: Gebakken champignons of Warme groentjes, 6
Saus: Peper, Champignon, Béarnaise, Paprika, Jus of 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.

ZOMERTAPA’S
Z UID ER H U IS
JULI & AUGUSTUS
Samen genieten op woensdag en donderdag
TAPAS MENU 3 GANGEN
VANAF 2 PERS. / ENKEL PER TAFEL / 39.oo pp

Laat U Verrassen door ons keukenteam.
Bij reservatie (minimum een dag op voorhand) :
glas cava als aperitiefje aangeboden.

TAPAS KOUD
Assortiment van diverse koude tapas
aangepast aan het seizoen.

TAPAS WARM
Assortiment van diverse warme tapas
aangepast aan het seizoen.

TAPAS DESSERTJE
Assortimentje van nagerechtjes als afsluiter

GAMBA’S OP VRIJDAG
Gemarineerde Pittige Gamba’s XXL
7 stuks ‘à la plancha, sla, tartaar, cocktailsaus, frieten, 29

DE KAART

www.zuiderhuis.com

