CULIBOX,
Dat is een handige box met alles erin
voor uw feestmaal in geen tijd op tafel te
krijgen, zonder moeite, zonder afwas.
ontdek ons aanbod op: Culibox.be

Openingsuren:
Alle dagen open behalve op
woensdag, zaterdagmiddag en
zondag

KLASSIEKERS

Sherry Lustau Fino
8
Aperol Spritz
9
Cynar
8
Kirr
8
Kirr Royal
13
Kirr Pêche (champagne)
13
Picon Loontjes (witte wijn & cointreau) 10
La Valdotaine Verney ipv Martini 8
Ricard Pastis
8
Campari
9
Campari soda
10
Campari jus d’orange
14
Floc de Gascogne
8
Porto Tawny Niepoort
8
Porto Dry white
8
Don Papa, oak-aged
8
Bumbu Craft Rum
9
Negroni
10
Negroni & Tonic
13
Lustau Blanco (Vermouth)
8,5
Roomer en witte wijn
8,5

BUBBELS

Champagne

12

Cava

8,5

GIN & TONIC

Say no more! Brut, dus zonder toegevoegde
suikers. Het perfecte apero aan een zacht prijsje.

Ginger ‘dream’

9,5
10

Sprankelend apero met toets van bloedsinaasappel en aromatische kruiden.

ALCOHOLVRIJE APERO’S
Crodino

7

Onze eigen cocktail met verse limoen, munt,
cassissiroop en heerlijke tonic, een wondere
combinatie.

Bitter zoals Campari

7,5
7,5

Met alles erop en eraan ;), juist de alcohol laten
we achterwege.

Vers fruitsap

10,5

Streekproduct met verschillende smaaksensaties
en een heerlijk lange, subtiele afdronk. De lindebloesem, korenbloem, kweepeer en de perfecte
balans met de citrus-achtigen maken het pallet
compleet.

Save The Queen

6,5

11

De gin wordt in een heel kleine oplage gedistilleerd met 14 botanicals.De mooie gouden kleur
en de bijenwas die onder in de fles ligt wordt
verkregen door de onbewerkte honing die ze
hebben toegevoegd.

11,5

Small batch premium gin met als basisingrediënten:
iriswortel, zoethout, cassia bark, kardemom,
koriander, staartpeper, nootmuskaat en zeste van
limoen. Zeer zachte Gin..

Ki No Bi Japanese Dry Gin

14

Nona Spice 94 Gin 0%

8

Uitsluitend echte Japanse botanicals,
zoals de zeldzame yuzu limoen.

Zoals Campari! Echt waar! Wij drinken dit thuis...

Mojito

10

G’ Vine Gin

7

Maak kennis met “het enige echte alcoholvrije
aperitief”. In Italië is Crodino bijzonder populair,
hier zo goed als onbekend.

Tonic - Cassis - Limoen

BUSS N° 509 REBEL CUT

GERSTENAT

Combineert de klassieke Tanqueray Gin stijl
met het beste van Spaanse sinaasappels. Onze
seizoenstopper!

Steam Gin

Drankje op basis van witte wijn, ginger-ale, limoen
en gemberlikeur

Maison

9

Lavendel en jasmijn, tangerine, verse appelsienen
en limoenen. pittige witte peper afdronk.

Heerlijke bubbels uit Spanje.

COUPE DE COEUR

Tanqueray Flor de Sevilla

Deze kruidendrank wordt gedistilleerd in een
koperen ketel waarna de alcohol er weer wordt
uitgetrokken. Met ingrediënten zoals: kardemom,
eikenhout, kruiden, citroen en grapefruit.

Vedett
Carlsberg 0/0
Vedett White
Tripel d’Anvers
Orval (Trappist)
Duvel
La Chouffe
Chimay Bleu
Liefmans Goudband
Rodenbach Grand Cru

4
4
4
4
6
6
6
6
6
6

FRISDRANKEN & WATERS
Coca - Cola
Cola Zero
Ice Tea
Fanta
Tonic water Schweppes
Vers fruitsap
Appelsap
Chaudfontaine 0,2l plat/bruis
Chaudfontaine 0,5l plat/bruis
Water uit Lede 1L plat/bruis

3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
6,5
3,25
3,25
6
9

met bijpassende tonic + 4

Vitamientjes in een glas.

OM TE STARTEN

Garnaalkroketten

18,5

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.

Gewoon eentje om te proeven?
Wijntip: Licht rood / fris wit

Avocado

10
18

In 2 vormen, afgewerkt met pittige
radijsjes, snijboontjes en krokant gepofte
boekweitzaadjes
Wijntip: Licht rood / fris wit

Rundscarpaccio

20

Wijntip: Licht rood / fris wit

18

Zacht gegaard in court-bouillon, verse
tartaarsaus, granaatappel en notensalade
Wijntip: Licht rood / fris wit

Grijze garnalen

24

‘Vis van het jaar’ op smaak gebracht met
munttok peper, fijne groentjes en krokantjes
van brood, afgewerkt met een gel van
passata (tomatencoulis gemaakt in de zomer)

Champignon créme

13

Créme van bospaddenstoelen, olie van fijne
kruiden, mascarponé en krokante spekjes
met pecannoot

Gerookte zeeduivel

24

‘moscovitte’ gebracht, met kaviaar van zalm

Kaaskroketten

Gourmand vanaf 49,99
(4 gangen)
Grijze garnalen, fijne groentjes, munttok peper en gel
van passata tomaat + 6
of
Avocado, guacamole, gepofte boekweit, radijs en
snijboontjes
Of
Kalfstong met verse tartaarsaus, granaatappel,
notensalade

27,5

Absolute nummer 1!
Het aantal dat hier reeds bereid werd, loopt
in de duizenden.
De gasten komen er keer op keer voor terug.
Waarom? Geniet met al uw zintuigen...
maar....ruik vooral!
Wijntip: Elegant rood

Ris de veau

39,5

Onze supieten of kalfszwezeriken zijn op
algemeen verzoek terug! We serveren ze met
een heerlijke kalfsjus opgewerkt met mosterd
uit Meaux.
Een geweldige combinatie die het altijd goed
doet. O ja, de gebakken schatjes van patatjes
ontbreken zeker niet.
Wijntip: Krachtig rood / Vol wit

Pinocchio is er helemaal weg van en dat is
niet gelogen. Zijn neus groeit van puur genot!
Afgewerkt met een heerlijke truffelvinaigrette,
notensalade en schilfers oude parmezaan.

Kalfstong

BEENHOUWERIJ

Americain (Steak tartaar)

12

Voor de aller-aller kleinsten onder ons,
lekkere krokant korstje met een smeltend
hart van kaas.

Créme van bospaddestoelen, olie van fijne kruiden,
mascarponé en crumble van pecannoot-spekjes
of
Gerookte zeeduivel ‘moscovitte’, kaviaar van zalm + 10
Fazantenborst, met witlof, veenbes, lichte roomsaus met
Cognac en verse aardappelsmoutebollen
Of
Zeebaars, krokant gebakken, gebraiseerde spinazie,
passievrucht - whiskey emulsie, +9
Of
Gebakken bloemkool, risotto van tarwe, bieslook,
zeekraal, saus van rode biet
Kaasjes ‘au lait crue’, notenbrood en heerlijke chutney,
als extra gang + 11
In Chabliswijn gepocheerde peer met saffraan en
steranijs, Buddha’s Hand- Shiso Medley
Of
Pana cotta met chocolade en hazelnoot, toets van
Amarulla
Of
Kaasjes gemaakt van rauwe melk geserveerd met
notenbrood en heerlijke chutney +9
Menu per volledige tafel
Met aangepaste wijnen (3 glazen) + 24

euro

Fazanten borst

31

Met witlof, bosuitjes en bospaddenstoelen,
lichte roomsaus met Cognac en verse
aardappelsmoutebollen
Wijntip: Krachtig rood

Ragout van hert

29

Façon Grand mere, met kroketjes, appeltje
met veenbes, en witlof
Wijntip: Krachtig rood

Holstein Filet Puur

36

Limited edition voor meat lovers!
Eén van de meest succulente stukjes van
het rund, deze volgens uw wens gebakken
filet puur. Geserveerd met een frisse salade
en een puntzakje verse frietjes. U kiest zelf
de saus waar u op dat moment zin in hebt:
champignonsaus of pepersaus.+ 3,5
Wijntip: Krachtig rood

Extraatjes

Groene groentjes
Gemengde salade
Extra frietjes
Extra brood

KADOBON?

Graag overhandigen aan onze
medewerkers bij uw bestelling.

4

Zeetong

UIT HET WATER

45

Heerlijke zeetong (min. 500 gr), gebakken in
schuimende hoeveboter, afgeblust met
citroen en overheerlijke warme groentjes,
met frietjes of schatjes van patatjes, u
beslist!
Wijntip: Medium vol witte wijn

Zeebaars

38

Krokant gebakken met spinazie, passievrucht whisky emulsie, zalf van bintjes
Wijntip: Volle rode wijn

VEGGIE

Melanzané

23,5

Puur Italië! Terug van weggeweest, ook nog
zo’n klassieker van het huis. De aubergine
wordt middendoor gesneden en fondant
gebakken. Nadien opgevuld met een
tomatencoulis en gegratineerd met de beste
mozzarella. Een heerlijk slaatje met details
die je meteen doen verlangen naar vakantie
onder de pijnbomen en met zicht op een
azuurblauwe Adriatische zee.
Wijntip: Vol wit

Gebakken bloemkool

26,5

Risotto van tarwe, bieslook, zeekraal en
sausje van rode biet
Wijntip: Vol wit

Kinderportie

KIDS -12Y

-50%

Ook kinderen laten we graag degusteren van
onze heerlijke gerechten, ze kunnen kiezen
van de kaart wat ze maar willen aan halve
prijs (behalve de zeetong, want die is niet
deelbaar)

LUNCH € 35

3 gangen enkel middags
Scan en ontdek.
Uitbreidbaar met kaasjes

À la carte? Maximum 4 gerechten per gang.					
Geen cash, enkel betaalkaarten					
Gehaast? Geef ons een seintje.
Het Verschil - hemelsbreed lekker sinds 2001 - Hoogstraat 34 - 9340 Lede - 0474 98 16 98 - info@hetverschil.com - www.hetverschil.com - - Allergieën? We helpen u graag kiezen uit onze gerechten.

ONZE ABSOLUTE NUMMER 1
STEAK TARTAAR
27,5

KOFFIEKAART

SWEETS
Gebrande vla

9

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

Sabayon bereid met champagne. Blijft iets speciaals,
als ik er één maak 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!

Dame Blanche

10

Klassieker der klassiekers: vanilleijsroom met warme
chocoladesaus. Recht uit de winkel van Willy Wonka
zijn fabriek.

IJskoffie

10

Gemaakt van sterke koffie, vanilleroomijs en geslagen
room, onderaan in het glas kan u de Tia Maria
koffielikeur terugvinden. Geniet van de gebroken,
gekarameliseerde pistachenootjes!

10

Onder de grill geroosterd, buddha’s hand en shiso,
afgewerkt met een bolletje vanilleijsroom

Ristretto

4

Van een melange van zuivere Arabica met een brede,
volle smaak. Koffie met body en zachte nasmaak.

Moelleux van chocolade

Dubbele Ristretto

4

12

Waanzinnig lekker klassiek dessertje waar mensen
zich thuis niet snel aan wagen. Proef onze TOPPER die
steeds op de kaart blijft staan, winter én zomer.
Uiteraard geserveerd met een bolletje vanilleroomijs .

Kolonel

10

Kaasjes

14

Kaasje van bij Gonnie Schollaert als extra gang, lekker
sexy gerechtje nietwaar Sergio?

Gepocheerde peer

4

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

Meesterlijk

10

Italiaanse bereiding met hazelnoot en chocolade,
afgewerkt met een vleugje Amarulla en krokantjes

Lavazza

“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

Vodka & citroensorbet, meer uitleg is niet nodig.

Pana cotta

VARIATIES OP KOFFIE

Nog lekkerder met een glaasje zoete wijn.

“De Perfectie”, maar dan dubbel...

Cappuccino

5
5

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

Thee

5

Verse muntthee

7

“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 onze ‘losse’ theesoorten.
De charme van het Midden- Oosten in een theepot,
met verse muntblaadjes bereid en een vleugje
oranjebloesem.

Ierse Koffie

12

Het dessert voor diegenen die eigenlijk geen dessert
wensen, bereid met échte Ierse whiskey. En échte
slagroom in plaats van spuitbussurrogaten. Geen
zonde, wel genot!

Aalsterse Koffie

12

Het dessert voor diegenen die eigenlijk geen dessert
wensen, bereid met in Aalst gestookte jenever. En
échte slagroom in plaats van spuitbussurrogaten. Geen
zonde, wel genot!

Italiaanse Koffie

12

Franse Grand Marnier Koffie

12

Franse Cognac Koffie

12

Het dessert voor diegenen die eigenlijk geen dessert
wensen, bereid met Ameretto. En échte slagroom in
plaats van spuitbussurrogaten. Geen zonde, wel genot!

Het dessert voor diegenen die eigenlijk geen dessert
wensen, bereid met Grand Marnier. En échte slagroom
in plaats van spuitbussurrogaten. Geen zonde, wel
genot!

Het dessert voor diegenen die eigenlijk geen dessert
wensen, bereid met Cognac. En échte slagroom in
plaats van spuitbussurrogaten. Geen zonde, wel genot!

