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NB. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Onze gerechten worden met liefde voor u klaargemaakt.

Alle ingrediënten zijn in Nederland geproduceert of bewerkt.

Kun jij er achter komen hoeveel kilometer jouw gerecht heeft afgelegd 

voordat het op jouw bord terechtgekomen is?

Wat gaan jullie doen?

- Werk samen in groepjes van drie leerlingen;

- Kies 1 gerecht van de menukaart;

- Ga op onderzoek uit! 

  > Uit welk land komen de ingrediënten van jullie gerecht? 

  > Hoeveel kilometer moeten de ingrediënten reizen voordat ze in de 

     provincie Zeeland zijn? 

    TIP: gebruik de kaart die je gekregen hebt van je docent.

- De eindlocatie is het adres van jullie school. De Zeeuwse producten 

   kopen wij lokaal in, dat betekent dat we ze kopen bij bedrijven die in de 

   buurt van jouw woonplaats liggen.

- Vertel aan jullie klas wat jullie gevonden hebben.

LET OP! 

  Sommige onderdelen van jouw gerecht moeten apart klaargemaakt

   worden, zoals de dressing en de slagroom. Ook deze ingrediënten 

   moeten jullie zien te vinden! 

   TIP: Gebruik de receptenkaarten om de goede  informatie te vinden!

WIST JE DAT?

   De Ierse runderen en de Noorse zalm voer krijgen dat gemaakt is 

   van duurzame soja! 

   Deze soja komt uit Brazilië. Ook de kilometers die de soja moet reizen 

   moeten jullie meetellen! 

 

BANANENSPLIT €7,50 

bananensplit met vanilleijs, chocoladesaus en slagroom

DAME BLANCHE €7,50

vanilleijs met warme chocoladesaus en slagroom

KINDERIJSJE €5,00

vanilleijs met ananas en slagroom

PULLED PORK €25,00

pulled pork van Zeeuwse komaf met frites van Zeeuwse patatten  en Belgische mayonaise

GEGRILDE NOORSE ZALM €25,00

op de huid gegrilde Noorse zalm met frites van Zeeuwse patatten en Belgische mayonaise

GEGRILD KIPPETJE €25,00

Zeeuwse scharrelkip met frites van Zeeuwse patatten en Belgische mayonaise

CARPACCIO GEROOKTE ZALM €15,00

dun gesneden Noorse gerookte zalm op een bedje van Zeeuwse sla met dille dressing

CARPACCIO RUND €15,00

dun gesneden Iers rundvlees op een bedje van Zeeuwse sla met pesto dressing

HOLLANDSE GARNALEN €15,00 

salade van Hollandse garnalen op een bedje van Zeeuwse sla met een cocktailsausje

RUNDVLEESSOEP €10,00

soep getrokken van Iers rundvlees met Zeeuwse groenten

Onze gerechten op reis ... de opdracht:

Nagerechten

Hoofdgerechten

Voorgerechten


