
Een verleidelijke prélude bereid met de nobelste najaarsingrediënten: Sint-Ja-
kobsvruchten gerookt op beukenhout, een fluweelzacht zalfje van bloemkool-

roosjes, chorizo tot crumble getransformeerd en aardse toetsen van truffel in onze 
huisbereide kroepoek. Pluksels van paarse shiso voor wie houdt van details.  + 4 euro

Of
Het beste uit woud en veld: flinterdun gesneden ham van wilde, zilte everzwijntjes 
uit de Ardennen en een slaatje van de eerste witloofstronken uit volle grond. Bitte-

re en zoute nuances worden doorbroken door het zurig van Granny Smith appeltjes, tot 
gel verwerkt. Als zoet tegengewicht holden we een blozende pompoen voor je uit.

Of
Laat je niet beetnemen, carpaccio hoeft echt niet altijd van vlees of vis te zijn. 
Wij bewijzen  graag dat ook op grof zout gegaarde knolselder de naam carpac-

cio meer dan waardig is. Hier bovenop bedachten we een creatie op basis van de 
rauwe versie selder, zoethout en een sublieme crème van woudvruchten. 

De beste bereidingswijze van het alom geprezen buikspek? Gelakt natuurlijk, door de gehei-
me samenstelling komen de juiste smaken vrij en blijft dit stukje vlees heerlijk sappig. Laat 

je verrassen door een onbeminde soort vergeten groente, deze peterseliewortel + 3 euro
of

Een geslaagd huwelijk tussen een zoete groente en een dito vrucht levert een bijzon-
der surprisesoepje op. Pompoen met banaan is niet hetzelfde als banaan met pom-

poen, vraag dat maar aan onze chef. Uitgebalanceerd tussengerechtje met krui-
mels artisanale geitenkaas van boer Staf en een crème van kropsalade. 

Flirten met seizoenen doe je zo. Je neemt een stukje reebok, een handvol aromaten en 
denkt na over welke kool hier het beste bij past. Rode kool, aangestoomd met ganzen-
vet, als slaatje en als pommade. Goudbruin gebakken amandelkroketjes en een    Te-

rug naar de herfst. Reebokragout langzaam gegaard met aromaten, rode kool gestoofd 
in ganzenvet, salade van rode kool en creme van rode kool, amandelkroketjes

Of
Zeg nooit vis tegen onze tonijn. Kort dichtgeschroeid op een gloeiend hete plaat zo-
dat het beste behouden blijft. Een mix van exceptionele Oosterse groentjes en Ja-

panse shii-takes, eveneens kort dichtgeschroeid in onze wok. + 5 euro
Of

Dumpling voor de Aziaten, knoedels voor de Germanen en gnocchi voor de Italianen....What’s 
in a name? Gnocchi overvloedig bedekt met een edele delicatesse van diep onder de grond, de 

zwarte truffel uit Piemonte, knapperige jonge uitjes en grove schilfers Parmezaanse kaas. 

Orangetten, maar dan in een bèta versie. Pure chocolade onder de vorm van 
een moelleux met een warm, liquide hart binnenin. Puur genieten van de 

smaak van cacao en verleidelijke toetsen van sinaasappel. Zeste van de schil 
van de vitamine C-bom en een sausje op basis van Grand Marnier. 

of
In onze métier houden we niet zo van copy cats. Maar voor dit dessert knijpt topchef Mas-
simo Bottura ongetwijfeld een oogje dicht. Wij proefden er de hemel in het kleine sterren-

resto in Modena. De originele titel ‘Oops I dropped the lemon cake’ zegt alles en niets. 
of

Kaasjes die verbazen uit eigen contreien, dichtbij en verder weg.  
Met alles erop en eraan!+ 6 euro
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-ONZE APERO-

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

Save The Queen  Gin met liefde gemaakt door 
Aalstenaars, dat smaakt!   € 11

APERO

CHAMPIE!

POMMERY

€ 11,5

-GIN & TONIC- -ALCOHOL VRIJ-

Tonic - Cassis - Limoen
Onze eigen cOcktail 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 smaakpalet 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 vitamientjes      € 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 anijstinten 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

Sherry Lustau Fino € 7
Gancia € 7

Cynar € 7

Kirr € 7

Kirr Royal € 12

Kirr Peche (champi) € 12

Picon Cointreau  € 9

Vermut (Spaans) € 7

Ricard Pastis € 8

Campari puur € 7

Campari soda € 9

Campari jus d’orange € 11

Pisang ambon € 9

Floc de Gascogne € 8

Porto Tawny Niepoort € 8

Porto Dry white € 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 Tripel  € 4,2

La Chouffe € 4,2

EpicE- EAU - dE

Ontdek met Epice-EAU-de, de aroma’s van 
nostalgie en mijmeringen.

Dit apéro is niet zomaar een apéro. Het 
is ons levenselixir. Gerijpt in ons hart, 
ons hoofd en tijdens onze exploraties. De 
basis? Druiven gezoend door de zuiderse 
Franse zon. Een verrassende, fruitige 
witte wijn waaraan we een bijzondere 
kruidenmélange uit onder andere Zanzibar 
en andere, geheime ingrediënten uit 
overzeese gebieden toevoegen. 

Epic-EAU-de is onze ode aan het goede 
leven, de liefde en de 
vriendschap. Zij kruiden ons 
bestaan

Let’s spice up yours too. A 
votre santé! 

Op uw gezondheid!

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....

€ 8



Ree ragout €25 
Flirten met seizoenen doe je zo. Je neemt een 
stukje reebok, een handvol aromaten en denkt na 
over welke kool hier het beste bij past. Rode kool, 
aangestoomd met ganzenvet, als slaatje en als 
pommade. Goudbruin gebakken amandelkroketjes 
en een    Terug naar de herfst. Reebokragout 
langzaam gegaard met aromaten, rode kool 
gestoofd in ganzenvet, salade van rode kool en 
creme van rode kool, amandelkroketjes
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! 
Wagyu Beef €49,5 
Wagyu beef uit Japan, ook wel de kaviaar van het 
Oosten genoemd, slaat op de topkwaliteit van het 
rundsvlees. De Japanners verzorgen hun runderen 
op een wel heel exclusieve manier. De dieren 
krijgen massages, drinken bier en luisteren naar 
klassieke muziek. Niet voor niets geeft de Wagyu 
koe het meest smakelijke en kostbare vlees ter 
wereld. U moet het echt geproefd hebben om het 
te geloven.Gebakken volgens uw wens, inclusief 
warme saus naar keuze en goudbruine, krokante, 
verse frietjes. 
Schotse côte à l’os €34 
Zoekt u het iets dichter bij huis? Onze côte à l’os 
(500 gram) van grasgevoederde runderen die hun 
vrije loop hebben in de Schotse Highlands bekoort 
menig carnivoor. Een flink stuk mals vlees voor u 
à la minute gegrild. Gebakken volgens uw wens, 
inclusief warme saus naar keuze en goudbruine, 
krokante, verse frietjes.  + € 3,5
Simmenthal Beef Filet Puur €29 
Limited edition voor meat lovers! Eén van de meest 
succulente stukjes van het rund, deze volgens uw 
wens gebakken filet puur. 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 
choron- of pepersaus. + € 3,5 
Hazenrug      €32 
Filet van hazenrug gebraden met Brabants goud, 
gepocheerd peertje en heerlijke aardappelkroketjes. 
Duo van sausjes horen bij dit overheerlijk 
wintergerechtje
Kalfstong €24 
Een stukje vlees dat je zelden nog aantreft op de 
menukaart van een restaurant. Daarom vinden we 
het tijd voor een comeback van de kalfstong. Zacht 
garen en heel veel arroseren voor een optimale 
smaakbeleving, waar ook de geglaceerde lente-
uitjes. Als finishing touch brengen toveren we 
Madeirawijn om tot crème.

Zeetong €33 
Dikke zeetong (min. 500 gr), gebakken in 
schuimende hoeveboter, afgeblust met citroen 
en overheerlijke warme groentjes, met frietjes of 
schatjes van patatjes, u beslist! 
Rode tonijn €29 
Zeg nooit vis tegen onze tonijn. Kort 
dichtgeschroeid op een gloeiend hete plaat zodat 
het beste behouden blijft. Een mix van exceptionele 
Oosterse groentjes en Japanse shii-takes, eveneens 
kort dichtgeschroeid in onze wok. Een hoofdgerecht 
dat ons herinnert aan een fijne reis in het land van 
de eeuwige glimlach mede door de prikkelende 
specerijenmix.
King-Krab €42 
De kingkrab die u al terugvond tussen onze 
voorgerechten. In grote portie dus dubbel genieten
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 goudgeel gegratineerd met mozzarellakaas. 
Voor extra frisheid zorgt het krokante slaatje met 
seizoensgroentjes en notensalade
Geitenkaas €21 
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...
Lasagne €16 
Een verse lasagne is puur comfort food. Bereid met 
Tallegio, Gorgonzola, rundsgehakt van de ketting 
van onze filet puur. Gegratineerd onder een laagje 
échte Parmezaan, puur genieten.
Gnocchi - truffel €21 
Dumpling voor de Aziaten, knoedels voor de 

Germanen en gnocchi voor de Italianen....
What’s in a name? Gnocchi overvloedig 

bedekt met een edele delicatesse van diep 
onder de grond, de zwarte truffel uit Piemonte, 
knapperige jonge uitjes en grove 
schilfers Parmezaanse kaas. 

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 zal 
lusten?
Sint-jacobsvruchten   €19 
Een verleidelijke prélude bereid met de nobelste 
najaarsingrediënten: Sint-Jakobsvruchten 
gerookt op beukenhout, een fluweelzacht zalfje 
van bloemkoolroosjes, chorizo tot crumble 
getransformeerd en aardse toetsen van truffel in 
onze huisbereide kroepoek. Pluksels van paarse 
shiso voor wie houdt van details. 
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.
Everzwijnham    €16 
Het beste uit woud en veld: flinterdun gesneden 
ham van wilde, zilte everzwijntjes uit de Ardennen 
en een slaatje van de eerste witloofstronken uit 
volle grond. Bittere en zoute nuances worden 
doorbroken door het zurig van Granny Smith 
appeltjes, tot gel verwerkt. Als zoet tegengewicht 
holden we een blozende pompoen voor je uit..
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....̀  
Pompoensoepje    €8 

Een geslaagd huwelijk tussen een zoete 
groente en een dito vrucht levert een 

bijzonder surprisesoepje op. Pompoen met 
banaan is niet hetzelfde als banaan met pompoen, 
vraag dat maar aan onze chef. Uitgebalanceerd 
tussengerechtje met kruimels artisanale 
geitenkaas van boer Staf en een crème van 
kropsalade. 
Carpaccio     €15 
Carpaccio komt regelrecht uit de laars van 
Europa. Alles begint met een stuk rundvlees van 
topkwaliteit... We gebruiken Bresaola vlees.  
Wij werken verder de dun gesneden gepekelde 
filet af met truffel vinaigrette, pijnboompitjes, 
rode ajuin, pijpajuintjes, zongedroogde tomaat en 
roquette salade.
Gelakt buikspek    €14
De beste bereidingswijze van het alom geprezen 
buikspek? Gelakt natuurlijk, door de geheime 
samenstelling komen de juiste smaken vrij en blijft 
dit stukje vlees heerlijk sappig. Laat je verrassen 
door een onbeminde soort vergeten groente, deze 
peterseliewortel,  . 

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. 
Foie & Ossenstaart   €16
Dit gerecht is een ode aan twee belangrijke 
personen uit mijn leven: de man die mij de 
métier leerde, topchef Guy Van Cauteren en de 
inspiratiebron van het eerste uur. Gepimpte 
ossenstaart de luxe, gevuld met smeltende 
ganzenlever uit de Franse Périgord. De verse 
bouillon van de oxtail maken van deze schotel de 
favoriet van liefhebbers van grootmoeders keuken.
Knolselder     €14
Laat je niet beetnemen, carpaccio hoeft echt niet 
altijd van vlees of vis te zijn. Wij bewijzen  graag 

dat ook op grof zout gegaarde knolselder de 
naam carpaccio meer dan waardig is. Hier 

bovenop bedachten we een creatie 
op basis van de rauwe versie selder, 
zoethout en een sublieme crème van 
woudvruchten. 

ALS HOOFDGERECHT VOORAF 

Lunchmenu (tussen 12 & 14u)  
kijk op het bord voor 

onze weeklunch
Voor & Hoofdgerecht

Met wijn + 8€

Trage bediening enkel op aanvraag! 
De meeste gerechten zijn in kinderportie te verkrijgen. 

Vraag uw kelner gerust om informatie.

Maak gebruik van onze wifi :  kies netwerk Free wifi Het Verschil ,  inchecken op FB en surfen maar! Wij aanvaarden Bancontact-Maestro, geen andere kredietkaarten

=100% Veggie

€ 22,5
In een mooie, originele verpakking. 

De waarde bepaalt u zelf 
vanaf € 25, ook beschikbaar via 

onze website.

-Cadeautip-

E
nthousiaste 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!

VERBODEN TE DELEN 
OP SOCIALE MEDIA


