VOORGERECHT
Zalmrolletje met mierikswortel, komkommer en dille 14
Zuiders tapas bordje met serrano, chorizo, mortadella & ...

14

Carpaccio - rundsvlees
'Sergio Style' kort gekorst, rucola, parmezaan, balsamico 12
'Winter editie' kort gekorst, rucola, walnoten, blauwe kaas 14
Tomatensoep met ballekes & room,

zonder bal,

zonder room

Wintersoepje van de chef - vers soepje van het moment

6

Gebakken champignons in olie met verse look en kruiden
Kaaskroketten

12

met grana pandano en citroen, (1 stuk, 9) 2 stuks

Garnaalkroketten met garnaaltjes en citroen, (1 stuk,
Duo van kaas- en garnaalkroket met citroen
Gegrilde aubergine 1/2 met tomatensaus
gegratineerd met buffelmozzarella,

11 ) 2

stuks

12

15

14

12

of met vegan mozzarella

Scampi voorgerecht 15
'Zuiderhuis' met pittig paprikasausje
'Lookboter' met verse look en kruiden

HOOFDGERECHT VLEES
Filet van hert met wildgarnituur, wildsausje & kroketten

32

Wildstoofpotje van hert met trio van purees, appel en veenbes
Souvlaki van lamsvlees, sausje van wintergroenten & frieten

24

Mixed grill 350g, mix van vlees op een brochette, sla, frieten
Gelakte spare ribs met ananas, sla, frieten

24

22

Koninginnehapje met kip, kalfsballen, champignons & frieten
Rundsvlees 'belgisch wit blauw', sla en frieten
Ladysteak 150g ‘Natuur’ 17
Rundstournedos 200 g ‘Natuur’ 22
Ossehaas - filet pur 200g ‘Natuur’ 29

20

22

6

HOOFDGERECHT VIS, SCAMPI & GAMBA
Gebakken kabeljauw met preiroomsaus, trostomaten en puree
Gebakken noordzeetong met aardappel in de schil of frietjes
Scampi met frieten
'Zuiderhuis' met pittig paprikasausje 24
'Lookboter' met verse look en kruiden

24

32

24

Gamba’s à la plancha - 5 stuks, sla, tartaar & cocktailsaus en frieten

27

BIJGERECHT
Saus: pepersaus, champignonsaus, béarnaise, paprika, jus of kruidenboter
Warme groenten: gebakken champignons, witloof of mix groenten
Koude saus: mayonaise, vegan mayo

of ketchup

6

1

PASTA, RIJST & QUINOA
Thaise pasta met kip, groentjes, kokos, rode curry 22
Pasta Zuiderhuis met scampi, groenten, kruidenroomsaus

24

Spaghetti bolognaise belgio met gehakt, tomaat, paprika en kaas 15
Gegrilde aubergine 1/1 met tomatensaus, buffelmozzarella 20
met puree of pasta of
met vegan mozzarella en quinoa
Portugese rijstschotel

met groenten, paprikasaus en kapperappel 19

Veggie Thaise pasta

met groenten, kokos, rode curry

Thaise quinoa schotel
Indische bloemkoolcurry

19

met groenten, kokos, rode curry

19

met groenten, rijst en vegan raïta

20

zonder spek) met spek en honingdressing

17

SALADE
Sla geitenkaas (

Slaatje scampi met parmezaan & ‘french dressing’

22

Slaatje kip met tomaat, boontjes, aardappel, eitje, dressing & olijven

19

3

