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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 ge-
rechten te delen. Dat moet 
maar eens afgelopen zijn 
vinden enkele sterrenkoks 

in Frankrijk. Zij zijn zo bang 
dat hun eten er op ama-
teurfoto’s minder smaakvol 
uitziet, dat ze de menukaart 
voorzien van een fotover-
bod! Sindsdien is de discus-
sie 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!

-OM MEE TE BEGINNEN-
Tapas van José gourmet
Sardines in tomatensaus met focaccia
€ 12

Noten Mix
Eigen bak! +-150 gr
€ 6

Deel jouw foto op 
Facebook, Pinte-
rest of Instagram 

en tag
#tverschil

en maak kans op 
een cadeauche-

que

APERO
CHAMPIE!

€ 8

-GIN & TONIC- -MAISON-

Neem een kijkje in onze drankenkaart, +- 5 soorten per categorie (sherry, ginn, porto,... ) beschikbaar

Mare Ginn & Fever tree meditarian
De smaak heeft veel boDy met een olieachtige structuur, je proeft De jeneverbes, frisse 
korianDer en De smaak van rozemarijn en tijm

€ 11,00

Gearomatiseerde Chenin blanc
melange van kruiDen en witte wijn, rietsuiker, sinaas en verschillenDe aperitieven, 
heeft Drie maanDen gerijpt op vat

€ 7,00

Bulldog Gin - Engeland & Schweppess piment
wanneer je De fles openmaakt, komt je een heel floraal boeket van korianDer en citrus 
tegemoet.De smaak is vrij Droog en zacht waar De jeneverbes De Dominante rol speelt.
€ 11,00

Americano
De cocktail werD voor het eerst geserveerD in De bar van beDenker gaspare campari, 
café campari, in De 1860s. hij werD oorspronkelijk De “milano-torino” genoemD 
vanwege De ingreDiënten: martini, gancia, campari & witte wijn, sinaas en komkommer 
€ 7,00

Mombasa club gin & Fentimans
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
€ 10,50

Vlierbloesem & Champagne
inspriatie komt uit mijn thuisstaD bxl, waar we elke zonDag genieten van een half en 
halfje, De helft zoete witte wijn en tot aan De ranD aangevulD met sjam-pag-ne. wij 
Doen hetzelfDe met roomer, een natuurlijk gebrouwen Drankje uit het gentse met 
schattige vlierbloesems

€ 9,25



Het échte eten Vooraf 
Supieten - Ris de Veau €29
Galette van Kalfszwezerikken gepaneerd met droge vruchten, 
gesauteerde witlof en groene groentjes, Kalfsjus met cassismosterd

Black Agnus Beef Filet Puur  €25 
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 

béarnaise of peper.  + € 3,5

Wagyu Rib-Eye €59 
In de koeling van Dierendonck gerijpte ribstuk  , gebakken volgens uw 
wens, geserveerd met een frisse salade en een puntzakje verse frietjes. 

Americain €20 
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! 

Varkenswangetjes €19 
Ragout bereid met varkenswangetjes. Onze ragout haalde ooit de prijs van 
‘beste van Vlaanderen’ volgens een gerenommeerd weekblad. Saus bereid 
met bruin bier, mosterd, kandijsuiker en een boterham.... Geserveerd met 
frietjes en verse appelmoes.

Osso-Bucco €19 
Kalfsschenkel bereid op Milanese wijze, verse pasta en rijkelijke 
tomatensaus met duizend en 1 groentjes.

Iberico-Lomo €25 
Smeltend stukje Spaans vlees, Iberico Lomo, met liefde gecombineerd 
met de beste ham uit eigen regionen, Grega-hesp uit Buggenhout. 
Primeurgroentjes als cocotte gebracht, als verrassing treft u af en toe een 
dobbelsteentje van spek aan tussen de bonte mélange van doperwtjes en 
knaloranje worteltjes. Smaakbommetjes! Een Mega-Metamorfose van 
patatjes: een taartje!

Tarbot met spinazie €32 
Op het vel geroosterde tarbot met rode wijnsaus en grootmoeders 
garnituur! En lekker dat dat is....!

Kreeft à la nage €36 
Geserveerd met beurre blanc en mirepoix groentjes, natuuraardappelen

Rog €27 
Krokant gebakken met gestoofde groene groentjes en kappertjes. 
Oerklassiek, maar toch weer niet....want we doen iets met de bloemetjes 
uit Marokko... proeven!

Skrei €29 
Visje van het seizoen: op het vel geroosterde filet van Skrei (100% 
gratenvrij), samenspel van vergeten groentjes, groene en witte  van 
waarmoesbladeren en Zuiderse gitzwarte olijven, brunoise van “Red 
Baron” aardappeltjes! Als jus kozen we een bereiding zoals bouillabaisse, 
de zee op je bord.

Geitenkaas Jacques €18 
De Belgische geitenkaas wordt in dikke plakken gesneden gebracht 
met gebakken appeltjes, krokant gebakken in de oven met honing en 
pistachenootjes. Geserveerd met een mooie, frisse tuinkruidensalade met 
Jonagoldappel. 

Tartare Bio €16 
Terug van weg - geweest! Op vraag van zoveel vrouwelijk schoon is hij er 
terug: onze onvervalste tartare - bio, Denk aan onze steak tartaar, maar 
dan enkel en alleen met groenten bereid! Een goed bewaard geheim 
wat samenstelling betreft maar denk aan zoete aardappel - Paprika 
- Peterseliewortel en 10 andere groenten, op smaak gebracht zoals 
Americain, geserveerd met verse frietjes.

Garnaalkroketten €14 
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?

Klassieke Rundscarpaccio €15 
Er is rundscarpaccio en er is Rundscarpaccio. De onze is er eentje met 
grote R. Gekruid met fleur de sel, peper uit de molen en schilfers échte 
oude parmezaan, notensalade, pijnboompitten, zongedroogde tomaten. 
Een vleugje Italië naar Aalst gebracht.. 

Geitenkaas Loempia €13 
Favoriet van menig Het Verschil-bezoeker. Smeltend geitenkaasje van 
Belgische origine op een ligzetel van groene salade. Alles verpakt in een 
krokant velletje loempiadeeg met appeltjes en spekjes. Voor wie zelf ‘ 
winters zin heeft in een zomers gerechtje.   

Kan ook als hoofdgerecht:  +€ 5
Aubergine €12 
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.

Crème Dubarry €9 
Deze Crème Dubarry, genoemd naar een maîtresse aan het Franse 
hof,  is een elegant soepje op basis van beetgare bloemkoolroosjes. Om 
de smaak naar een nog hoger élan te tillen, voegen we er handgepelde 
grijze garnaaltjes aan toe en werken alles af met een scheutje 
waterkersolie.

Kalfje als charcuterie €15 
Nog een laatste maal een ode aan de woudvruchten dit seizoen. 
Champignons uit de Lichtstad: eenmaal als duxelle en eenmaal als 
fluweelzachte zalf. Een nostalgisch stukje kalfsvlees dat wonderwel bij 
deze 2x creatieve compositie van champignons past. Mogen ook niet 
ontbreken: ingelegde teentjes knoflook, een frisgroene basilicumcrème 
en gegrilde pompoenpitjes. 

Asperges & Zalm €14 
Goud van eigen bodem, iets waar we menig klant mee kunnen bekoren. 
Flinke kanjers van witte asperges serveren wij zowel met klassieke als 
niet-zo klassieke toetsen. De zilte smaak van onze huisgerookte wilde 
zalm uit Schotse wateren brengen wij op smaak met spongecake van 
Aalsterse ui, een gel van citroen en accenten van peterselie.

Flamande  €16 
Asperges op Vlaamse wijze, gebonden saus met een eitje en peterselie

Aspergesalade €15 
Wie vlees of vis liever achterwege laat en kiest voor de puurheid van 
groenten, wordt ook op zijn wenken bediend. Een verfrissend slaatje 
van witte aspergepunten en een à la minute bereide pesto op basis van 
notensla.

Hoppekeesten €26.00 
Keesten uit het naburige Moorsel. Een unieke kans om deze jonge, 
ondergrondse scheuten van de hoppeplant te proeven. Bierliefhebbers 
kennen hop natuurlijk op een andere wijze. Deze delicatesse kan op 
een heel jaar maar enkele weken geproefd worden, dus waarom niet 
vandaag? Door onze chef volgens de regels der kunst bereid: oerklassiek 
maar ook oerlekker. Luchtige mousselinesaus, croutons van bruin brood 
en een gepocheerd hoeve eitje. 

Product van het 
seizoen: 

Ze zijn er weer! 
Hoppekeesten

Maak gebruik van onze wifi / netwerk: bureau/open browser, vul paswoord in: 0474981698 / surfen maar!

=100% Veggie



= Michelin Bib-Gourmand menu =
4 gangen • 35 euro
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Champignons in duxelle, het puntje van het kalfje, 
zalf van paddenstoelen, basilicumcreme, en ingelegde 

knoflook, gegrilde pompoenpitten (gomasio) 
Of 

Dikke Belgische asperges, gemarineerd met olijfolie, 
huisgerookte schotse zalm en spongecake van ge-
bruinde ajuin, citroencréme en peterseliegel +4 euro 

Of 
Aspergesalade met pesto van roquette 

 
Bloemkoolsoepje met grijze garnalen en waterkersolie 

Of 
Hoppekeesten met een gepocheerd eitje en croutons 

+10 euro 
 

Iberico lomo bestoken met parmaham; doperwtjes en 
cocotte met spekjes en worteltjes, taartje van aardappel-

tjes 
Of 

Skrei als tournedos (100% zonder graten), groen en wit 
van bettebladeren met jus van bouillabaisse + 5 euro 

Of 
Tartare ‘Bio’ met salade van vergeten groentjes, ho-

rentje HVS frietjes 
 

Capuccino van chocolade, met wolkje van donkere cho-
colade 

Of 
Pompelmoes met yoghurt merengue, gel van pompel-

moes, yoghurt hangup, vanilleolie en pompelmoessorbet
Of

Gerijpte kazen van bij Callebaut, chutney van rode ajuin 
+5 euro

AAngepAste wijnen + € 24 of XXXL  wijnen € 55

Maandag 24 maart     
Overheerlijk soepje van geroosterde paprika, Vietnamese ‘stick’ 
met 1001 groentjes  
 
Borst van parelhoen met schorseneren en shi-takes, jus met 
truffel  
 
Dinsdag 25 maart  
Aspergesalade met ‘kaantjesvlees’ van Iberico, gep-
ocheerd eitje en XXXX 
 
Lamsfilet en-schouder verpakt in een fijn kruidenkorstje, tian 
van aubergines en krokante look  
 
Donderdag 27 maart  
Gerookte eendenborst met koolrabi, zalf van waterkers 
 
Lasagne van zalm, spinazie en asperges (hou u maar vast, bereid 
met échte Italiaanse kaas: Tallegio)  
 
Vrijdag 28 maart  
Krokant gelakte lotte, espuma van tuinmunt, crème van romane-
sco en crunch van Chorizo  
 
Rog op de graat gebakken met flan van venkel en chips van 
paarse patatjes 

Sweet 
Gebrande Vla €7 
In het “schoon Vlaams” spreken we over gebrande vla, bereid 
met échte vanille Bourbon, 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. 

Tip: glas zoete witte Rivesaltes wijn €5 

Sabayon €12 
(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!

Dame Blanche €7,5 
Ohlala, lekker, lekker! Met een warme chocoladesaus, de klassieker 
der klassiekers, met een creatieve twist door de cola en een modern 
knipoogje dankzij de gouden knetters.

Nog beter met een kopje koffie

Ganache van chocolade met vanilleolijfolie €8 
Inspiratie opgedaan in Barca! Commerce 24 bracht ons op dit ideetje

Café Glace €7 
Mijnheertje café glace proefde te uitbundig van onze kalhua likeur. 
Een dronken dessertje met pit! Laat u verrassen en proef de ultieme 
combinatie van koffie, ijs, likeur en de amandelnootjes in een Veurnse 
kletskop.!

Meesterlijk €1.50 
1 bol meesterlijk ‘vanilleijs’ , met veel liefde en knetters geserveerd, 
aan een belachelijke prijs, zo zijn we nu eenmaal!

Kaast meester Callebaut uit Oudenaarde €7 
Kaas gerijpt door meester Callebaut chutney van rode uit en toast van 
bruin krentenbrood met noten. Ontdek de 4 soorten via de QR code

Inventief €12 
Pompelmoes, vinden wij een grappige naam voor een vrucht. 
Dit prikkelde onze inventiteit: partjes pompelmoes als basis, een 
merengue van yoghurt, liquid, toefjes van deze XXL-citrusvrucht, een 
hang up van yoghurt. Wat sprankels vanille olie en een quenelle van 
pompelmoessorbet. Zuurzoetbitter lekker!

100%  €10 
Voor de cho-co-hol-ics, dit chocoladeduo uit de duizend. Twee kleuren 
in een pottie! Een mousse en een ijsje. Wit en bruin. Of bruin en wit. 
We laten u in het ongewisse. Een zoete afsluiter waar u zeker geen 
spijt van krijgt. En als u “crunch, crunch” hoort, dan komt dat door de 
gepofte rijst.

Suikervrij: Dankzij de boekjes die er ons attent op maken dat er 
steeds meer en meer mensen problemen hebben met directe suikers, 
lanceren we dit 100% suikervrij dessert: 

Ananas €10 
Mierzoete tranches van ananas uit Madagaskar, in lichterlaaie gezet  
met een twist van amandelen door de Italiaanse digestief bij uitstek, 
Amaretto di Saronno natuurlijk! Amarena kersen gebracht als bûche. 
Neerdwarrelende fonkelwitte sneeuw van Griekse yoghurt als aardig 
en lekker detail.

CULIBOX
Stel je eens voor: 

Héérlijk feestvieren. 
Zonder zelf inkopen hoeven te doen.

Gastronomisch & exquis dineren. 
Zonder zelf uren aan het fornuis te staan

Gezellig tafelen & blijven nakeuvelen 
Zonder schuldgevoel.

Luxueus genieten 
Zonder je blauw te betalen.

Lekker uitslapen.  
Zonder bergen afwas achteraf.

Geen droom, wel werkelijkheid. CULIBOX, 
een begrip in én rond Aalst!

Vanaf heden elk weekend verkrijgbaar, leuk idee als je een 

etentje onder vrienden geeft! www.culibox.be

€ 35 p.p.

€ 21,5 p.p.



CULIBOX PASEN 2014

Praline met ganzenlever en pistache &
Kaviaar, blini, dille en citroen

-- 
Vitello van tonijn met Gremalato, par-

mezaan en roquette
-- 

Créme van asperges met bieslook en 
huisgerookte schotse zalm

-- 
Halve kreeft gegratineerd (licht pikante 

geflambeerde saus met groentjes en cognac 
(+€15)

Kalfsribstuk à la “Bené”, gesouffleerde auber-
gines en stro aardappelen

Gebrande vla met kaneel en zeste van 
citroen

Prijs per persoon: 35€ • Kreeft 50€ 
Met wijn + 15 € p.p.

= WIJN =
Wit
Chablis / chardonnay / Frankrijk/ 
aspergewijn 1/2 € 17 -€ 35

Rully 1 ere cru/ chardonnay / 
Frankrijk/ Hoppekeesten € 8 gL - € 
46

Sander / riesling / Duitsland / 
Heerlijk bij Skrei € 26

Wild boy / chardonnay / USA / 
Stevige Body € 32

Dindori / viognier / Indië/ asper-
gewijn € 36

Spioenkop / Sauvignon blanc / 
Zuid-Afrika / minerale wijn gL € 6€ 29

Rood

Pey-Lecsour - grand cru / mer-
lot-Cabernet / Frankrijk/ all time 
classic € 39

Mercury / pinot noir / Frankrijk/ 
americain € 37

Rebel / Baga / Portugal/ all-round, 
Filet puur... € 7gL - € 33

Musar Jeune / cabernet-Carigan-
ne - cinsault / Libanon / asperge-
wijn € 35

Zédé de la Begorge / Margeaux/ 
Frankrijk/ gL €9 -1/2 €19,5 - € 38

WIJN
Van de maand

Puerto  / monrastel - grenacha / 
Salinas - Spanje/ LEKKER € 29

Chateau bas / BIO / Granache - 
Cinsault - Syrah/ Frankrijk/ Koele 
rosé € 29

menu aangepaste wijnen  € 24
Menuwijnen XxxxxxLLLL  € 55

VrAAg onZe wijnKAArt + 120 
referenties!!

Onze Koffiekaart
Espresso €2.60
Van een mélange van zuivere Arabica met een brede, volle smaak. Koffie met body en zachte 
nasmaak.

Ristretto €2.60
“Perfectie wordt niet bereikt als men niets meer kan toevoegen maar wel als men niets meer kan 
wegnemen” aldus Antoine de Saint-Exupéry. En dan heb je een “Ristretto”... Door zijn concentratie 
komt zijn smaak zeer sterk tot uiting en dient het bijgevolg een perfecte koffiemelange te zijn.

Dubbele Ristretto €3.50
“De Perfectie”, maar dan dubbel...

Koffie ‘Verkeerd’ €3.50
“Let op voor uw melksnor.....”

Cappuccino €3.20
Waar komt de naam vandaan?
Deze koffie kreeg de naam cappuccino omdat de kleur refereerde naar het habijt van de gelijknam-
ige, van oorsprong Italiaanse kloosterorde. Een lekkere espresso met een wolkje gestoomde melk 
en een snuifje kaneel. 

Echte Ierse Koffie €8.50
Het dessert voor diegenen die eigenlijk geen dessert wensen, bereid met échte Ierse whiskey., 
Jameson

Thee €4.50
“Life is like a box of chocolates, you never know what you gonna get!” Deze uitspraak is hier zeker 
van toepassing. Maak uw keuze uit 9 ‘losse’ theesoorten.

Japanse Thee €4.50
We blijven steeds zoeken naar het aller-allerbeste, uiteraard konden we met de thee niet achterop 
blijven. Daarom deze pure smaken, omdat dit een precisiewerkje is, zetten wij de thee voor ut.

Verse Muntthee €6.50
De charme van het Midden- Oosten, met verse muntblaadjes bereid en oranjebloesem.

In een mooie originele verpak-
king, de waarde bepaalt u zelf 

vanaf 25 euro, ook beschikbaar 
via onze website

VOLG ONS
OPENINGSUREN

Ma - Di - Don - Vrij : 
12h -- 14h30 • 18h -- 22h

Zat avond: 18h of 20h30

Woensdag: - zat middag 
& zondag gesloten. 

Op reservatie privé mogeli-
jk, vanaf 20 personen

-Cadeautip-

Het is een mooie 
dag voor 

ASPERGES

€ 35 p.p.


