
Nieuwe Suggesties avond 11/18 
 
Gin van de maand 
 

BLIND TIGER (6cl)   11,00 
Blind Tiger is weeral een unieke gin met een prachtige donkerblauwe fles, waarbij de blinde tijger je meteen in 
het oog springt. Het blijft niet enkel bij dit opmerkelijke design, maar ook de gin is subliem. Zo zijn de meest 
kenmerkende botanical van deze Kortrijkse gin staartpeper en gemoute gerst. Door toevoeging van andere 
botanicals als koriander, kaneel en gember positioneert Blind Tiger zich dan ook bij de kruidige gins. De spicy 
tonen worden dan meteen gebalanceerd door appelsienen, citroenen en oranjebloesem.  
 

best met tonic: Fever-Tree mediterranean (+3,30) 
 

Food 
Voorgerechten 
 

Verse Aspergeroomsoep van witte en groene asperges   7,00 
 

Asperges op Vlaamse wijze (klassiek geserveerd met geklaarde boter, ei en peterselie)   15,50 
 

Klassieke grijze Noordzeegarnaal-cocktail met huisbereide cocktailsaus   16,20 
 

Artisanale kreeftenkroket  1 stuk / 2 stuks 8,60 / 17,20 
 

Hoofdgerechten 
met frietjes, aardappelkroketjes, aardappelpuree, pasta, aardappelrosti’s, anders vermeld 
 

Mechelse witte asperges op Vlaamse wijze (klassiek geserveerd met boter, krieltjes en ei)   25,00 
 

Mechelse witte asperges, gerookte zalm en mousselinesaus   27,00 
 

Kabeljauwhaas met asperge-bieslook roomsausje (groene en witte asperges)   25,90 
 

Tagliatelle asperge-bieslook roomsausje (groene en witte aspergesstukjes) en verse zalmfilet  
22,50 
 

In spekjasje omhuld varkenshaasje met paterskaas en graanmosterdroomsaus of 
champignonroomsaus   24,50 
 

Waterzooi van kip op Mechelse wijze 
met aspergestukken, selder, prei worteltjes, room en aardappeltjes   19,00 
 

Bouillabaise 
met zalm, kabeljauw, koolvis, scampi, tongschar, heek, roodbaars, garnalen, aardappel, selder, ui, pijpajuin en 
tomaatjes  -  toast en rouille   24,50 
 

Witloof met kaas en hesp onder een krokant kaaskorstje    16,50 
 

Chili con Pollo geserveerd met tortilla en taco’s  16,70 
(chili con carne maar dan bereid met kip) 
 

Heel Canadees kreeftje uit de oven met kruidenboter, lente-ui en zongedroogde tomaatjes   35,80 

 
Graag een supplementje gewokte witte en groene asperges 9,80 

 
 



(H)eerlijke Witte Spaanse wijn voor bij uw aspergegerechten 
 

TORRE DE BAREDE, Amigos Airén pie Franco 2015   fles 70cl 26,20 
Mooi wit en delicaat pitfruit in de neus. Ook wat bloemige aroma’s, doch zeer discreet. Niet opulent. In 
de mond echter breed en gedragen. De vielles vignes hebben hier duidelijk hun werk gedaan. 
 

Nieuwe Wijntjes 
 
FRANSE rode wijn 
 

Paul Mas Estate Pinot Noir Reserve 2016    

Languedoc 
(gekoeld is deze wijn op zijn best – maar u kan deze ook verkrijgen aan kamertemperatuur.) 
(100% Pinot Noir) 
Deze heerlijke Pinot Noir heeft een elegante neus met aroma's van kersen, aardbeien, rode bessen en kruiden. In 
de mond een ronde, fluweelzachte smaak met een klein zoetje en veel sappigheid. 
26,30 

 
SPAANSE rode wijn 
Iets duurder; maar echt TOP 
 

TEÓFILO REYES Crianza 2015  -  D.O. Ribera del Duero 
 Castilla y León  -  Bodegas Reyes 
(100% Tinto Fino (18m)) 
Zoete parfums van vanille en chocolade doen reeds watertanden. De aroma’s van veenbessen en bramen zorgen 
voor frisse hints. Fluweelzachte en zalvende aanzet.. Zeer typische en vlezige Ribera. Brede smaakstructuur en vooral 
zeer typisch van stijl voor de streek 
37,00 

 
NIEUW-ZEELANDSE witte wijn 
 

BABICH Sauvignon Blanc 
Marlborough 
Dit is een klassieke Marlborough Sauvignon Blanc die consequent wordt geproduceerd in een vollere, rijpere, 
zachtere stijl die zich goed ontwikkelt. 
Fris en tropisch, met fruit van verschillende  Marlborough wijngaarden gemengd om een consistente stijl te 
creëren 
 

De neus toont kruisbes, kruiden en tropische toetsen. Fruitige start met opnieuw kruisbes en meloen, een heerlijke 
smaak met een pittige lange minerale / kruiden afdronk. Dit is de klassieke Babich stijl die perfect zo kan genoten 
worden. 
28,00 
 
 

 NIEUW   H A G E L A N D S E  W I T T E  W I J N 
Ontdek deze echte pareltjes van Wijngaard Ten Gaerde. 
Recht uit onze streek! 
Wit SOUVIGNIER GRIS 2016: 
Zachtgele kleur, florale strakke geur. Fijne zuren en gerookte neus, een boeiende wijn met 
lange afdronk. Het bewijs dat de juiste keuze van een resistente druivensoort leidt tot 
een perfect uitgebalanceerde wijn. 
25,50 
 
Wit KERNER MÜLLER THURGAU 2016  -  Cuvée Lien 
Zachtgele mondvullende wijn. Toetsen van frisse appel en pompelmoes. Mooie lange afdronk. Klassieke 
druivensoorten, gevinifieerd op een hedendaagse wijze. 
25,50 


