VOORGERECHT
Zalmcocktail ‘van Katrien’ met asperges, eitje en cocktailsaus 14
Aspergesoep ‘Van Roos’ met room en grijze garnaaltjes 9
Asperges op Vlaamse Wijze
met eitje en botersaus 14
Carpaccio van gerookte kip met tzaziki en asperges 14
Rundscarpaccio 'Sergio Style' kort gekorst, rucola, balsamico 12
Tomatensoep, ballekes & room,
zonder bal,
zonder room 7
Kaaskroketten
met grana pandano en citroen, (1 stuk, 9) 2 stuks
Garnaalkroketten met garnaaltjes en citroen, (1 stuk, 12) 2 stuks 15
Duo van kaas- en garnaalkroket met citroen 14
Scampi 'Zuiderhuis' met pittig paprikasausje 16
Scampi 'Lookboter' met verse look en kruiden 16

12

HOOFDGERECHT
Asperges op Vlaamse Wijze
met eitje, botersaus en puree 24
Gebakken zalmmoot met asperges, puree & mousselinesaus 26
Rundstournedos ‘Pleynhoeve’, asperges, béarnaiseus en kroketten 28
Noordzeetong ‘Pleynhoeve’, asperges, klare boter en frietjes 39
Gebakken noordzeetong met aardappel in de schil of frietjes 32
Scampi 'Zuiderhuis' met pittig paprikasausje met frieten 24
Scampi 'Lookboter' met verse look en kruiden met frieten 24
Gamba’s à la plancha, 5 stuks, sla, tartaar & cocktailsaus en frieten 27
STEAK * Rundsvlees 'belgisch wit blauw', sla en frieten
Ladysteak 150g ‘Natuur’ 17
Rundstournedos 200g ‘Natuur’ 22
Ossehaas - filet pur 200g ‘Natuur’ 29

SURF & TURF STYLE: STEAK & GAMBA’S
3 gamba’s met kruidenboter bij één van bovenstaande steaks
aaaaaaan + 14
Wij bereiden ons rundsvlees standaard saignant. Graag anders, meldt het ons!
Goed gebakken, dan trancheren we het vlees. Zo blijft het sappiger.
Saus: pepersaus, champignonsaus, béarnaise, paprika, jus of kruidenboter
Warme groenten: gebakken champignons of gewokte zuiderse groenten
Koude saus: mayonaise, vegan mayo
of ketchup 1

3
6

Met meer dan 4 aan tafel? Dan stellen wij graag onze CHEFMENU voor!
Liever à la carte: graag beperken tot max. 4 verschillende gerechten aub.
Ons keukenteam is dankbaar voor uw begrip!

M E N U VA N D E C H E F
SPECIAAL GEMAAKT OM ER MET
DE VOLLEDIGE TAFEL VAN TE GENIETEN.

ZALMCOCKTAIL ‘VAN KATRIEN’ met asperges, eitje en cocktailsaus
of RUNDSCARPACCIO 'Sergio Style' kort gekorst, rucola, balsamico
of GEROOKTE KIP ‘carpaccio style’ met asperges en tzatziki
of KAASKROKETJE
met slaatje, citroen en dipsausje

TOMATENSOEP ballekes, room / zonder ballekes / zonder room
of ASPERGESOEP ‘VAN ROOS’ met room en grijze garnaaltjes

of GEBAKKEN ZALMMOOT met asperges, puree & mousselinesaus
of RUNDSTOURNEDOS MET ASPERGES béarnaise en kroketten
of NOORDZEETONG MET ASPERGES met klare boter en frieten (+ € 8)
of OSSEHAAS - FILET PUR MET ASPERGES béarnaise en kroketten (+ € 8)
of PASTA MET ASPERGES ‘VAN DE SUS’ met kruidenroomsaus

COUPE AARDBEIEN met vanilleroomijs, Nodderwijkse aardbeien en slagroom
OF TIRAMISU recept uit 1982 van onze Italiaanse vriend Benito
OF DAME BLANCHE met chocoladesaus & slagroom
OF IRISH COFFEE (+ € 3)
DRIE GANGEN 39 pp
VIER GANGEN (met soepje) 45 pp
veggie

vegan

GROOTMOEDERS KEUKEN
Mixed grill 350 g, mix van vlees op een brochette, sla, frieten 24
Gelakte spare ribs met ananas, sla, frieten
Halve Lat 250g 19 / Hele Lat 500g 24 / Anderhalve Lat 750g
Koninginnehapje met kip, balletjes, champignons & frieten 19

29

PASTA, RIJST, QUINOA & VEGGIE
Thaise pasta met kip, groentjes, kokos, rode curry 22
Pasta Zuiderhuis met scampi, groenten, kruidenroomsaus 24
Spaghetti bolognaise met gehakt, tomaat, paprika en kaas 14
Pasta met Asperges ‘van de Sus’ met kruidenroomsaus 20
Portugese rijstschotel met groenten, paprikasaus en kapperappel 17
Veggie Thaise pasta
met groenten, kokos, rode curry 19
Thaise quinoa schotel
met groenten, kokos, rode curry 19

SALADE
Sla geitenkaas ( zonder spek) met spek en honingdressing
Slaatje kip met tomaat, boontjes, eitje & olijven 19
Slaatje scampi met parmezaan & ‘french dressing’ 22
Salade Zuiderhuis
met gamba, gerookte zalm, spek, scampi, serrano… 25

17

ONZE ACTIE OP VRIJDAG

G A M B A’ S O P V R I J DAG
Gemarineerde Pittige Gamba’s XXL

7 stuks ‘à la plancha, sla, tartaar, cocktailsaus, frieten,

29

HAPPY FRIDAY = OPEN FOR GAMBA’S
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!

