Geachte Gast
Verse ingrediënten/streekproducten en
onvervalste smaken staan centraal in de keuken
van Brasserie Puur.
Het uitgangspunt is simpel. Puur is lekker!
Chef-kok Mark van Loon,
kookt vanuit een traditionele basis, maar
combineert die kennis met wereldse gerechten
en kookstijlen. Alles om u te laten genieten van
heerlijke, verrassende gerechten.
Heeft u een allergeen of speciale dieetwensen?
Vraag naar de medewerkers voor de
samenstelling van de gerechten.
Natuurlijk is het ook mogelijk een keuze te maken
uit onze à la carte kaart.

Puur Soepen

Tomatensoep
Van trostomaten geserveerd met brood.
€ 8.Kreeftensoep
Gevuld met diverse schaaldieren
geserveerd met brood
€ 14,50

Puur bento box

Puur poké bowl
€ 19,75

Zeeuwse bento box
Garnalen, paling, oester, bitterbal kreeft, krab,
kreeftensoep.
€ 20,75
Mediterranean bento box
Kroketje, charcuterie, manchego, scampi pil pil,
carpaccio, vitello tonnato.
€ 20,75
Japanse bento box
Tonijn, zalm, oester, nobashi garnaal, Tom Kha Kai
dim sum.
€ 20,75
Zalm en Tonijn bento box
Tonijn tataki en sashimi van zalm
met een oosterse salade.
€ 19,75

Poké Bowl rijst, of Salade.
Zalm
Tonijn

Gewokte kip
Gewokte ossenhaas
Gewokte scampi

Stap 3 kies je groentes
Komkommer
Zeewiersalade
Avocado
Rode ui
Witte kool
Gember
Mango
Lente ui
Radijs
Sojaboontjes
Stap 4 kies je dressing
Wasabi Soja
Sesam dressing
Stap 5 kies je topping
Gebakken uitjes
Sesam wasabi

Puur Tosti`s
Tosti
Ham en of kaas.
€ 5,Franse Tosti
Met brie, spek, walnoten en honing.
€ 7,50
Italiaanse Tosti
Met pesto, salami, tomaat en kaas.
€ 7,50
Mexicaanse Tosti
Met kruidenkaas, gerookte kip, guacamole en kaas.
€ 7,50
Spaanse Tosti
Met aioli, serranoham en manchego kaas.
€ 7,50
Tosti Zalm
Met roomkaas, zalm, kaas, ui en kappertjes.
€ 7,50

Puur Broodjes
Italiaanse bol of waldcorn bol
Krabsalade, tonijnsalade of gerookte zalm of bestel
ze als proeverij alle 3
€ 11,75
Stokbroodje carpaccio
Wit stokje, met dungesneden carpaccio,
truffelmayonaise, sla en Parmezaanse kaas.
€ 13,75
Exotische pikante kip
Italiaanse bol: met ijsbergsla en kippendijen,
paprika, mango, rode ui, taugé en chilisaus.
€ 13,75
Stokje warm “gezond”
Mayonaise, ham, ui, prei, tomaat en kaas.
€ 9,75
Italiaanse bol
Uit de oven, pesto, gorgonzola, parmaham en
tomaat.
€ 11,75

Puur Broodjes

Puur Broodjes

Waldcorn bol geitenkaas of brie
Uit de oven met honing, walnoten en spek.
€ 11,75

Italiaans stokje warm “gezond”
Mayonaise, salami, ui, champignons, augurk,
paprika, tomaat en Parmezaan.
€ 10,75

Vlammend stokje
Met kaas, pittig gehakt en een blussend sausje.
€ 9,75
Italiaanse bol martino
American, mosterd, ui, ei, augurk en pittige saus.
€ 11,75
“Mexican style”
Kruidenkaas, gerookte kip, tomaat, kaas, ijsbergsla,
tortillachips en chilisaus.
€ 11,75
Hamburger
Italiaanse bol met ijsbergsla, tomaat, spek, kaas,
augurk en remoulade saus.
€ 13.75

Stokje Hollandse garnalen
Belegd met ijsbergsla, Hollandse garnalen, appel,
eitje, radijsjes en cocktailsaus.
€ 17,75
Holtkamp garnalen kroketten
Twee stuks met brood of stokbrood
en een sriracha mayonaise.
€ 16,Holtkamp kroketten
Twee stuks met brood of stokbrood
geserveerd met mosterd.
€ 11,Supplement frietjes
€ 3,75

Puur Salades

Puur Sandwiches

Salade carpaccio
Salade met carpaccio, pijnboompitjes,
truffelmayonaise en Parmezaan.
€ 16,75

Clubsandwich “Puur”
Kaas, tomaat, kip, komkommer en spek.
€ 11,75

Gegratineerde geitenkaas
Salade, honing, walnoot, appel, rozijn en spek.
€ 16,75
Caesar salade
Salade, kippendij, spek, ei, croutons, Parmezaanse
kaas en caesar dressing.
€ 16,75
Salade Nicoise
Salade, tonijn, haricots verts, tomaat, olijf,
aardappel, eitje en french dressing.
€ 18,75
Salade van gerookte vissoorten
Gerookte zalm, paling, heilbot en Hollandse
garnalen met dillemosterdsaus.
€ 18,75

Clubsandwich “Puurder”
Krab, zalm, ui, heilbot en komkommer.
€ 14,75
Clubsandwich “Puurst”
Sandwichspread, spek, kip, perzik, kaas,
appel en chips.
€ 13,75

12 ( P ) uurtje
12 ( P ) uurtje vlees
Tomatensoep, desem met ei en carpaccio, Holtkamp
kroket en uitsmijter ham en kaas.
€ 16,75
12 ( P ) uurtje vis
Kreeftensoep, desem met tonijn, krabsalade,
Holtkamp garnalenkroket en uitsmijtertje zalm.
€ 18,75

Puur Eieren
Uitsmijter of omelet
Ham, kaas, of spek.
€ 10,75
Uitsmijter “Puur”
Gebakken spek, tomaat en meegebakken kaas.
€ 11,75
Uitsmijter “Puurder”
Met ui, spek, champignons, ham en kaas.
€ 13,75
Omelet “Puurder”
Met spek, champignons en kaas.
€ 13,75
Toast tonijnsalade of gerookte zalm en roerei
Toast en roerei met apart geserveerd garnituur.
€ 15,75

