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-ONZE APERO-

-ONZE LIEVELINGEN-
Espumanté 
Portugese bubbels, topspul! zes 
maand op vat gelegen! € 8,5

Roomer Drankje op basis van vlierbloesem. &  
zwevende bloemetjes.  Geurt naar de lente! € 8

APERO
CHAMPIE!

POMMERY
€ 11,5

-GIN & TONIC- -ALCOHOL VRIJ-

Tonic - Cassis - Limoen
Onze eigen cOcktail Op met verse limOen, munt, cassissirOOp en heerlijke tOnic, een 
wOndere cOmbinatie € 7

Livin Gin 
de livin-gin is gebOren in de schOOt van de tOekOmstige cOcktail-
bar ‘de Orangerie’ in vlierzele, het smaakpallet is Ontwikkeld dOOr 
steven de backer, samen met enkele vrienden en wOrdt gestOOkt dOOr 
stOkerij de mOOr in aalst. ‘typerend aan de livin-gin is de krachtige 
smaak maar met een zachte afdrOnk. € 11,00

Vers fruitsap
Overheerlijke verse vitamienen € 6

Mombasa club gin 
mOmbasa club gin ruikt exOtisch, smaakt zOet en tegelijk fris. in 1 
wOOrd elegant!
het geheel is best kruidig en de limOen- en anijs tinten dragen bij tOt 
het geheelpakket.
deze gin  is Op basis van een recept uit 1888  € 11,50

GinRaw • GinRaw • GinRaw • GinRaw • GinRaw 
de  5 verse bOtanicals zijn jeneverbes, citrOen uit valencia, limOenschil uit murcia, 
blaadjes van kaffirlimOen (thailand) en als laatste spaanse laurierblaadjes.de 2 
gedrOOgde bOtanicals zijn zwarte kardemOm uit india en kOrianderzaad uit egypte.de 
jeneverbes is gedistilleerd in een traditiOnele kOperen distilleerketel. de andere 6 Op 
lage temperatuur met de rOtaval. dit is een distillatie Op 20°c à 25°c. dit kOmt de 
kwaliteit van de gin ten gOede ! € 11,50

Crodino
maak kennis met “het enige echte alcOhOlvrije aperitief”. in italië is crOdinO bijzOnder 
pOpulair, maar in de rest van de wereld is het gOudgele vOcht nOg relatief ...€ 6

 Michelin Bib-Gourmand menu 
4 gangen • 37 euro 

Volg ons:      Altijd open, behalve op woensdag, zaterdagmiddag & zondag
      Wij aanvaarden Bancontact-Maestro, geen andere kredietkaarten

Paling uit Stille Waters. Lichte toetsen van komkommer, als gel, discrete 
details van duindoornbesjes en dille. Toefjes zure room contrasteren 
met de gerookte smaak die wij in huis aan de paling geven.  + 5 euro

 of
Terrine van kalf met een eerbetoon aan umami. Deze vijfde smaak komt 
in deze bereiding helemaal tot zijn recht. Een beetje Japan in Aalst: miso 
en gedroogde pruimen uit Kyoto, rode en witte uitjes gepekeld in sushi 

azijn. De wasabi accenten mogen uiteraard niet ontbreken. 
 of

Een voorgerechtje op het ritme van de seizoenen. Wie lente zegt, zegt 
asperges. Een tic-tac-toe O_X_O creatie gecombineerd met kaas uit Brugge die 

Schone en een crème van jonge spinaziescheutjes en platte peterselie. 
 

Cappuccino van asperges. De pluksels van Romeinse kervel 
laten we walsen in uw mousserende emulsie. 

 of
Zeg nooit krab tegen king krab. Eenvoudig en puur. Perfect geroosterd 

in onze oven. Om duimen en vingers bij af te likken.  + 11 euro
 

Zilte melklammetjes uit het Australische Melbourne. Een pommade 
van frisgroene doperwtjes en knaloranje jonge worteltjes.  Smeuïge 

polderbintjes worden met een dikke laag kaas bestrooid. 
 of

Grietfilet in het gezelschap van aardpeertjes en schatjes van patatjes tot mousseline 
verwerkt.  Gepocheerd scharreleitje en nuances van hazelnoten.  + 7 euro

 of
Wij gaan voor een veggieburger-de-luxe. Met liefde en geduld maken wij van 

uitverkoren tomaatjes onze huisketchup, we fruiten de uiringen goudbruin en serveren 
uiteraard ook flinterdunne plakjes cheddar en een fris slaatje van witte kool. 

 Een welverdiend applaus en een bewonderde Oooooooh! voor de tropische vrucht 
Mangooooh! Een paradijselijk toetje om u te doen wegdromen van deugddoende 

zonnestralen, wuivende palmbomen en een verkoelende zeebries. Afgewerkt met een 
krokante korst en de romigheid van mascarpone doen u écht wegdromen naar Zanzibar 

 of
Sjokofielen, opgelet.  Sjakie’s toren vol ultieme chocoladeverleidingen 

vervult de stoutste verlangens van elke sjoko-fiel:
Teveel om op te noemen: macaron, javanais, truffel en 

fraisen om in een chocoladebad te steken....
 of

Een laatste smaakexplosie, deze kazen die verbazen. Wij presenteren u graag dit 
selecte gezelschap van geaffineerd kaasjes uit artisanale kringen. + 6 euro

 Tomme de savoie gerijpt in rode wijn
Langres, Truffelbrie, Geitenkaas

Met hoeveboter en een knisperende ficelle boordevol gedroogde vruchtjes en noten.  
Menu per volledige tafel.

aangepaste wijnen + € 24  • xxxl  wijnen + € 55

Sherry Lustau Fino € 7
Gancia € 7

Cynar € 7

Kir € 7

Kir Royal € 12

Kir Peche (champi) € 12

Picon Cointreau  € 9

Vermut (Spaans) € 7

Ricard Pastis € 8

Campari puur € 7

Campari soda € 9

Campari orange frais € 11

Pissang ambon € 9

Floc de Gascogne € 8

Porto Tawny Nieport € 8

Porto Dry white Nieport € 8

Havana club blanco 3Y  € 7

Havana 7 anos € 8

Bieren

Vedett € 3,9

White Vedett € 3,9

Lindemans Kriek € 3

Maredsous Tripel  € 4

Maredsous Bruin  € 4

Orval €4

Duvel  € 4,2

Westmalle Trippel  € 4,2

La Choufe € 4,2

Save The Queen 
Save the queen gin is made

by gin loving beekeepers. 

Reflecting the region by 

using honey in our gin.

Its bright golden colour is due

to the raw honey added to the 
spirit.

The visual sediment is 
beeswax

coming from natu-
ral healthy honey.

Met liefde ge-
maakt door Aalste-
naars, dat smaakt!

Cola € 3
Cola Zero € 3
Ice-Tea € 3
Fanta € 3
Tonic € 3
Gini € 3
Tomatensap € 3
Chaudfontaine 0,2 € 3
Chaudfontaine 0,5 € 5,5
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TAKE A LOOK AT OUR DRINKS MENU FOR MORE....

11,5



Ragout van varkenswang €18 
Wang van het biggetje zachtjes gegaard in 
bruin bier, op smaak gebracht met Gentse 
mosterd en geserveerd met een horentje 
lekkere frietjes en huisbereide appelmoes
Black Agnus Beef Filet Pure  €29 
Het malste stukje dus kozen we voor filet 
pure, gebakken volgens uw wens, geserveerd 
met een frisse salade en een puntzakje verse 
frietjes. U kiest zelf de saus waar u op dat 
moment zin in hebt: champignons, verse 
béarnaisesaus of peper. + € 3,5
Americain €22,5 
Absolute nummer 1. (Zaalbereiding) Het aantal 
dat hier reeds aan tafel bereid werd, loopt in 
de duizenden. De gasten komen er keer op 
keer voor terug. Waarom? Kijk als we dit aan 
het bereiden zijn, geniet met al uw zintuigen...
maar....ruik  vooral! 
Supieten €33 
Oerdegelijk, klassieker van het huis, 
krokant gebakken kalfszwezerik met 
graanmosterdsaus, smeltende aardappelen 
en gestoofde groentjes van het moment. Een 
échte delicatesse!
Lamskroon €26
Wij gaan voor zilte melklammetjes uit het 
Australische Melbourne. Een pommade 
van frisgroene doperwtjes en knaloranje 
jonge worteltjes.  Smeuïge polderbintjes 
worden met een dikke laag kaas bestrooid. 
U herbeleeft de smaken en de geuren van 
weleer, met een modern twist.

Zeetong €33 
Dikke zeetong 1/2 per kg, gebakken in 
schuimende hoeveboter, afgeblust met citroen 
en overheerlijke warme groentjes, met frietjes 
of schatjes van patatjes, u beslist! 
Grietfilet €28 
Het lekkerste stukje vis van het moment. 
Een mooi grietje in het gezelschap van enkele 
mijnheertjes aardpeertjes en schatjes van 
patatjes tot mousseline verwerkt. Als finishing 
touch laten we u graag kennismaken met 
een  gepocheerd scharreleitje en nuances van 
hazelnoten. 
Aubergine €19 
Melanzane in ‘t Italiaans en eierplant in ‘t 
Nederlands. Mits de juiste bereidingswijze 

bulkt deze purperen groente van smaak. 
Wij snijden ze doorlangs en bakken 

de aubergine in de oven gevuld met coulis 
van tomaat en goudgeel gegratineerd met 
mozzarellakaas. Voor extra frisheid zorgt het 
krokante slaatje met seizoensgroentjes en 
notensalade
Geitenkaas €19 

Zachte Belgische geitenkaas met dikke 
schijven gebakken Jonagold appel, in 

de oven gebakken met spekjes, geserveerd 
met een frisse salade van roquette en 
zongedroogde tomaat. Indien gewenst zonder 
de spekjes...

Sjokofielen € 10 
Sjokofielen, opgelet.  Sjakie’s toren vol ultieme 
chocoladeverleidingen vervult de stoutste verlangens 
van elke sjoko-fiel. Teveel om op te noemen: macaron, 
javanais, truffel en fraisen om in een chocoladebad te 
steken....

Gebrande Vla  € 7 
In het “schoon Vlaams” spreken we over gebrande vla, 
binnenin lichtjes lauw en gebrand met kandijsuiker. 
Eén tik van uw dessertlepel en het krokante korstje 
barst open. Een lava van smaak. Doet de term 
“gebrande vla” echt geen belletje rinkelen? Dan 
verwijzen we graag naar de Franse benaming, de 
crème brûlée.

Sabayon € 13 
(Zaalbereiding) Sabayon bereid met champagne. 
Blijft iets speciaals, als ik er één maak (in het midden 
van de zaal) willen de andere klanten er ook één, hét 
bewijs dat zien doet verkopen! Onderaan in het glas 
zal u een heerlijk bolletje vanilleijs terugvinden..... 
Puur genieten 

DBL € 8 
Klassieker der klassiekers:  vanilleijsroom met warme  
chocoladesaus op smaak gebracht met tonkaboon. 
Recht uit de winkel van Willy Woncka zijn fabriek 

“Ierse Koffie” € 9 
Het dessert voor diegenen die eigenlijk geen dessert 
wensen, bereid met échte Ierse whiskey. En échte 
slagrooom in plaats van spuitbussurrogaten. Geen 
zonde, wel genot! 

Meesterlijk € 2 
Proef gewoon van een lekker ijsje.1 bolletje, mini, 
kort genieten. Alle smaken kunnen zolang het maar 
vanille is. Buitengewoon lekker!!

“Sjokolademoes” € 7 
“Chocoladeschuim niet modern gebracht” dus 
luchtige mousse met ijsroom en een sneeuw van 
witte chocolade. Meer woorden zijn overbodig.

Kaasmeester € 9 
Quattro van 4 gerijpte kaasjes volgens de regels der 
kunst van de hand van kaasmeester Brantegem, 
(Morbier, Neufchatel, Pas de Rouge, 3 Mussen) 
chutney van rode ui & citrusfruit, broodje met 
vruchtenmélange & knapperige noten

Mango € 8 
Een welverdiend applaus en een bewonderde 
Oooooooh! voor de tropische vrucht Mangooooh! 
Afgewerkt met een krokante korst en de romigheid 
van mascarpone doen u écht wegdromen to Zanzibar

Garnaalkroketten   €16
Een journalist van Knack magazine vond 
ze zalig. Met meer dan voldoende garnalen, 
verpakt in een lekker krokant korstje. Geen 
overdreven garnituur, maar citroen en gefruite 
peterselie, meer moet dat écht niet zijn. 
Wedden dat naast die journalist ook u bezwijkt 
en misschien geen andere garnaalkroketten 
dan die van Het Verschil meer lusten zal?
Kalfterrine    €17
Terrine van kalf met een eerbetoon aan umami. 
Deze vijfde smaak komt in deze bereiding 
helemaal tot zijn recht. Een beetje Japan in 
Aalst: miso en gedroogde pruimen uit Kyoto, 
rode en witte uitjes gepekeld in sushi azijn, 
aubergines van aan de voet van de Fuji-berg. 
De wasabi accenten mogen uiteraard niet 
ontbreken. 
Aubergine    €14
Melanzane in ‘t Italiaans en eierplant in ‘t 
Nederlands. Mits de juiste bereidingswijze 
bulkt deze purperen groente van smaak. Zacht 

gegaard in de oven met look, gevuld met 
coulis van tomaten, gegratineerd met 

mozzarellakaas. Voor extra frisheid zorgt het 
krokante slaatje met seizoensgroentjes en 
notensalade.
Paling    €22
Paling uit Stille Waters, Klein Brabant. Steevast 
aan huis geleverd door Emile die ons telkens 
weer vergast op sappige verhalen van aan de 
Schelde. Lichte toetsen van komkommer, als 
gel, discrete details van duindoornbesjes en 
dille. Toefjes zure room contrasteren met de 
gerookte smaak die wij in huis aan de paling 
geven.
Geitenkaas en spekjes  €14
Zachte Belgische geitenkaas met dikke schijven 
Jonagold appel, in de oven gebakken met 
spekjes, geserveerd met een frisse salade van 
roquette en zongedroogde tomaat. Kan ook 
zonder spekjes....

Carpaccio    €15
Carpaccio komt regelrecht uit de laars van 
Europa. Alles begint met een stuk rundvlees 
van topkwaliteit... We gebruiken dus Bresola 
vlees.  
Wij werken verder de dun gesneden 
gepekelde filet af met truffel vinaigrette,  
pijnboompitjes, rode ajuin, pijpajuintjes, 
zongedroogde tomaat en roquette salade.

Cappuccino asperges  €10
Voor onze cappuccino gebruiken we het beste 
dat de volle grond ons te bieden heeft. De 
puntjes van dit kostbare witte goud zorgen 
voor de juiste structuur en dito smaaksensatie. 
De pluksels van Romeinse kervel laten we 
walsen in uw mousserende emulsie

King-Krab    € 31
Zeg nooit krab tegen king krab. Van heinde en 
verre komen onze gasten proeven. Eenvoudig 
en puur. Perfect geroosterd in onze oven, 
nadat we de poten met huisbereide lookboter 
liefdevol insmeerden. Om duimen en vingers bij 
af te likken. 
Asperges O_X_0   €14,5
Een voorgerechtje op het ritme van de 
seizoenen. Wie lente zegt, zegt asperges. 
Een tic-tac-toe O_X_O creatie 
gecombineerd met kaas uit Brugge 
die Schone en een crème van jonge 
spinaziescheutjes en platte peterselie. 
Voor een extra verrassingseffect zorgen 
de calzonehapjes. 
Asperges Flamande  €18

Overheerlijk seizoensgerechtje met een 
licht gebonden sausje met hard gekookte 

eitjes en peterselie en nootmuskaat.

ALS HOOFDGERECHT VOORAF 

Wat de baas eet!  
Keuze tussen 2 gerechten

Voor & Hoofdgerecht
Met wijn + 8€

Maak gebruik van onze wifi :  kies netwerk Bureau & paswoord:  0474981698 en surfen maar! Trage bediening enkel op aanvraag! De meeste gerechten zijn in kinderportie te verkrijgen. Vraag uw kelner gerust om informatie.
Wij aanvaarden Bancontact-Maestro, geen andere kredietkaarten

=100% Veggie

€ 22,5

In een mooie originele verpakking, 
de waarde bepaalt u zelf vanaf 25 

euro, ook beschikbaar via onze 
website

-Cadeautip-
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VERBODEN TE DELEN OP SOCIALE MEDIA

Enthousiaste gasten die 
hun waardering voor 
het lekkere eten in een 

restaurant laten blijken door 
foto’s van gerechten te delen. 
Dat moet maar eens afgelopen 
zijn vinden enkele sterrenkoks 

in Frankrijk. Zij zijn zo bang dat 
hun eten er op amateurfoto’s 
minder smaakvol uitziet, dat 
ze de menukaart voorzien van 
een fotoverbod! Sindsdien is 
de discussie losgebarsten! 
Gelukkig geeft merendeel van 

onze Facebook fans aan dit 
grote onzin te vinden. Daarom 
belonen wij graag iemand 
die de meest originele foto 
bij ons maakt met een lunch 
voor 2! Posten dus die foto’s!


