VOORGERECHT
GEROOKTE ZALM

met mierikswortelcrème en pijpajuin 14

GAZPACHO ANDALOUZ

koud soepje van tomaat & komkommer 8,5

SALADE ‘PUGLIA’

met burata, tomaat, balsamicosiroop en granola 15

CARPACCIO 'GRANADA'

van rund met sinaasappel en granaatappel 15

RUNDSCARPACCIO 'SERGIO STYLE'
kort gekorst, rucola, balsamico 12,5

TOMATENSOEP
ballekes & room,

zonder bal,

zonder room 7

KAASKROKETTEN

met grana pandano en citroen, ( 1 stuk, 9 ) 2 stuks 12,5

GARNAALKROKETTEN

met garnaaltjes en citroen, (1 stuk, 12) 2 stuks 16

DUO VAN KAAS- EN GARNAALKROKET
met citroen 14,5

SCAMPI 'ZUIDERHUIS'

met pittig paprikasausje 16

SCAMPI 'LOOKBOTER'

met verse look en kruiden 16

Met meer dan 4 aan tafel?
Dan graag beperken tot max. 4 verschillende gerechten aub.
Ons keukenteam is dankbaar voor uw begrip!
veggie

vegan

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

HOOFDGERECHT
TOMAAT GRIJZE GARNAAL

met eitje, sla, cocktailsaus en frietjes 25

GEBAKKEN PLADIJSFILET
met sla, tartaar & frietjes 23

MOSSELEN KLASSIEK

met frietjes & mosselsaus 24

MOSSELEN 'IETS ANDERS'

Uw Keuze: look, lookroom, witte wijn, curry, thai of pikant 26

MOSSELEN ZUIDERHUIS

in een pittige zuiders kruidensausje, frietjes 28

BROCHETTE ZUIDERHUIS

kipfilet & varkenshaasje ‘gemarineerd’, sla en frieten 23

VEGAN ‘TARTAAR’

plantaardige variant van de steak tartaar
met humus, sla, frietjes en vegan mayo 18

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

SURF & TURF

Tournedos 150g & 3 Gamba’s, sla en frietjes 29

ONZE RUNDSTEAKS 'WIT BLAUW' met sla en frieten
Ladysteak 150g 18
Rundstournedos 200g 23
Filet Pur - Ossehaas 200g 29
Wij bereiden ons rundsvlees standaard saignant. Graag anders, meldt het
ons! Goed gebakken, dan trancheren we het vlees. Zo blijft het sappiger.
Pepersaus, Champignonsaus, Béarnaise, Paprika, Jus of Kruidenboter 3
Cocktailsaus of Tartaar 2 / Mayonaise, Vegan Mayo
of Ketchup 1
Gemengd Slaatje of Witloofslaatje 6

GROOTMOEDERS KEUKEN
MIXED GRILL 350g,
mix van vlees op een brochette, sla, frieten

24

GELAKTE SPARE RIBS
met ananas, sla, frieten 25
KONINGINNEHAPJE
met kip, balletjes, champignons & frieten 20

PASTA, QUINOA & SALADE
THAISE PASTA MET KIP
groentjes, kokos, rode curry 22
PASTA ZUIDERHUIS
met scampi, groenten, kruidenroomsaus 24
PASTA PESTO
brunoise van tomaat, basilicumpesto en grana pandano 19
VEGGIE THAISE PASTA
met groenten, kokos, rode curry 19
THAISE QUINOA SCHOTEL
met groenten, kokos, rode curry

19

SLA GEITENKAAS
met spek en honingdressing ( kan zonder spek)
SLAATJE KIP
met tomaat, eitje & ‘french dressing’
SLAATJE SCAMPI
met parmezaan & ‘french dressing’

18

19

22

SALADE ZUIDERHUIS
met gamba, gerookte zalm, spek, scampi, serrano…

25

