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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 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 frais € 11
Pisang ambon € 9
Floc de Gascogne € 8
Porto Tawny Niepoort € 8

Porto Dry white Niepoort € 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

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 
gemaakt door 
Aalstenaars, 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

Een onderschat stukje vlees deze varkenswangetjes... Wij zijn 
helemaal pro. Daarom hebben wij deze voor u gefruit en dan gekonfijt. 
Als ultieme smaakcombinatie maken we een schuimpje van broccoli, 

lakken we sucrines en snijden we diverse groentjes fijn voor bij de macaroni.

Ze bestaan in het groen en in het wit deze groentebloemen op een stokje. Een 
lichte flan van de witte variant, de bloemkool dus, met grijze garnaaltjes uit onze 
eigenste Noordzee. Espuma van cocktailsaus. Tomaatjes gekonfijt en een wolk van 
Amerikaanse volbloed whisky uit Tennesse, the one and only Jack Daniel’s.  +€ 3

Nieuw in onze keuken, Berloumi (de Oost-Vlaamse variant van halumi, kaas uit 
Berlare die niet smelt) en we zijn er een heel klein beetje fier op. We legden de 
paprika’s op de rooster, selecteerden de lekkerste kappertjes en creëerden een 

tabouleh waarbij je de smaak van 1001 nachten over je tong voelt strelen. 

Foodparing met de basis: een hoeve-ei op 63°C gegaard met staven wit goud. De pure 
smaak van asperges uit volle grond komt nog beter tot zijn recht door de wilde daslook. 

Dieppaarse lookbloemetjes zorgen voor een extra kleurenboost en een extra...... +€ 4

De klassieke bisque maar met een moderne twist. Een subtiel parfum van Thais 
citroengras en een overvloed van krabbetjes. Zilte zeetoetsen blazen u van uw sokken. 

Luchtig signatuurgerecht deze suprême van Franse parelhoen. Frisgroene boontjes 
uit de tuin van een bevriende tuinder. De dragon komt uit ons eigen kruidenparadijsje. 
Laat u verleiden door de pudding van brioche en de toetsen van geroosterde knoflook.

Oriëntaals geïnspireerd visgerecht. We kiezen voor op het vel gebakken, lijnverse 
zeebaars. Geroosterd natuurlijk om de typische summer vibes bij u op te wekken. 

De zucchini, courgettes  en de rattepatatjes maken dit alles af, af, af. +€ 3

Geuren, kleuren en smaken uit India. Manlief krijgt een lunchbox mee 
van zijn teerbeminde, 100% veggie, 100% sensationeel! De traaggegaarde 

rode linzen naar het recept van Dahl, kerriestoofpotje van groentjes, 
gestoomde rijst, naanbrood en een verfrissende yoghurtdip.  

Van deze wafel uit Broekzele houdt zelfs de grootse babbeltrien meteen haar 
‘waffel’. Zalig genieten! Krokant gebakken en versierd met sappige aardbeitjes 
uit Hoogstraten.  Een gel van deze rode vruchten en een verrassende crème. 

‘Sjokofielen’, opgelet! ‘Sj-Ko-La-De’ uit Wieze als carré. Framboosjes in alle 
gedaanten: als ultralichte crème, als sorbet en als dentelle. Dit is de ultieme verleiding.

Liever kaasjes die verbazen? Van bij ons en van iets verder... 
Met passende broodgarnituurtjes (zoetig en hartig), een 

artisanale, huisbereide chutney van rabarber met vanille, en 
een lekkere briochetoast vol gedroogde vruchten. +€ 6

Prijs per persoon: €37
Met aangepaste wijnen: plus +€ 24
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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 Angus Beef Filet Puur  €29 
Het malste stukje dus kozen we voor 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 béarnaise- of pepersaus. 
+ € 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!
Osso - Buco €28 
Osso-bucco bereid ‘volgens’ de regels van de kunst. 
De basis van ossobuco zijn kalfsschenkels. Het is 
een echte Italiaanse klassieker die z’n oorsprong 
heeft in Milaan. We hebben er wel even onze tijd 
voor moetten nemen, want dit is slow cooking 
op z’n best. Reken maar dat ons geduld beloond 
wordt!
Parelhoen €26
Luchtig signatuurgerecht deze suprême van 
Franse parelhoen. Frisgroene boontjes uit de 
tuin van een bevriende tuinder. De dragon komt 
uit ons eigen kruidenparadijsje. Laat u verleiden 
door de pudding van brioche en de toetsen van 
geroosterde knoflook.
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...

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! 
Zeebaars €28 
Oriëntaals geïnspireerd visgerecht. We kiezen voor 
op het vel gebakken, lijnverse zeebaars. Geroosterd 
natuurlijk om de typische summer vibes bij u op 
te wekken. Saus van zuivere olijfolie en limoen. De 
zucchini, courgettes  en de rattepatatjes maken dit 
alles af, af, af.
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
Lunchbox €20 
Geuren, kleuren en smaken uit India. Een culinaire 
ontdekkingsreis en geserveerd zoals ze het 8000 

km hiervandaan doen. Manlief krijgt een 
lunchbox mee van zijn teerbeminde, 100% 

veggie, 100% sensationeel! De traaggegaarde rode 
linzen naar het recept van Dahl, kerriestoofpotje 
van groentjes, gestoomde rijst, naanbrood en een 
verfrissende yoghurtdip.
Lasagne €16 
Een verse lasagne is puur comfort food. Klassieker 
van het eerste uur (nu al 16 jaar geleden).Bereid 
met Tallegio, Gorgonzola, rundsgehakt van de 
ketting van onze filet puur. Gegratineerd onder een 
laagje échte Parmezaan, puur geniten, vraag maar 
aan  Carl van Mol, het is dankzij hem dat dit gerecht 
terug op de kaart staat.

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?
Varkenswang   €17
Een onderschat stukje vlees deze 
varkenswangetjes... Wij zijn helemaal pro. 
Daarom hebben wij deze voor u gefruit en 
dan gekonfijt. Als ultieme smaakcombinatie 
maken we een schuimpje van kropsla, lakken 
we sucrines en snijden we diverse groentjes fijn 
voor bij de macaroni.
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.
Grijze garnaal   €22
Ze bestaan in het groen en in het wit deze 
groentebloemen op een stokje. Een lichte flan 
van de witte variant, de bloemkool dus, met 
grijze garnaaltjes uit onze eigenste Noordzee. 
Espuma van cocktailsaus. Tomaatjes gekonfijt 
en een wolk van Amerikaanse volbloed whisky 
uit Tennesse, the one and only Jack Daniel’s. 
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 Bresaola vlees.  
Wij werken verder de dun gesneden gepekelde 
filet af met truffel vinaigrette,  pijnboompitjes, 
rode ajuin, pijpajuintjes, zongedroogde tomaat en 
roquette salade.
Bisque    €10
De klassieke bisque maar met een moderne 
twist. Een subtiel parfum van Thais citroengras 
en een overvloed van krabbetjes. Zilte 
zeetoetsen blazen u van uw sokken. 

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. 
Berlumi   €14,5
Nieuw in onze keuken, Berlumi (de Oost-
Vlaamse variant van Hallumi, kaas uit Berlare 
die niet smelt) en we zijn er een heel klein 
beetje fier op. We legden de paprika’s op de 
rooster, selecteerden de lekkerste kappertjes en 
creëerden een tabouleh waarbij je de smaak van 
1001 nachten over je tong voelt strelen.
Asperges     €18
Foodparing met de basis: een hoeve-ei 
op 63°C gegaard met staven wit goud. De 
pure smaak van asperges uit volle grond komt 
nog beter tot zijn recht door de wilde daslook. 

Dieppaarse lookbloemetjes zorgen voor een 
extra kleurenboost en een extra...... 

Kaaskroket     €15
Brassieriegerechtje zeker? Ideaal voor de klein 
mannen die meekomen genieten. Let op! 
Emmental op je bord!

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-

WAAR GEHAKT WORDT,  VALLEN SPAANDERS
Beste gast, samen met mijn fantastische team willen we maar een ding: onze gasten inpakken 

en een gezellige culinaire avond laten beleven. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis in alle 
hectiek. Dat willen we altijd oplossen om u tevreden de deur uit te laten gaan.

Toch niet helemaal blij? Laat het direct weten of mail naar
info@hetverschil.com

Van fouten leer ik nog steeds.
Positieve reacties zijn uiteraard ook welkom :)

Geniet, Peter

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!
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