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GIN V/D MAAND 

Crazy Monday Gin│6cl│België│40% € 15,90 
Hij is ontstaan op maandag, geboren uit een zot idee dat jaren had gerijpt. Niemand wist van 
wie het kwam. Dat wist alleen één man. Het was het Pittems Zotteke. Een zonderlinge 
volksfiguur die getooid in narrenpak en -kap de streek van Pittem ’s nachts onveilig maakt. Hem 
kwam het op een zondagnacht ter ore, aan de toog van gin bar Le Dimanche. Hij vond het 
gekkenwerk. Nu siert zijn masker elke fles. Zijn naam zit in de naam vervat. Hij heeft de gin 
geproefd. Als eerste van velen. Elke slok was zo uniek als de fles waaruit hij kwam. Het was op 
Zotte Maandag, zijn hoogdag. En wat hij proefde, was vloeibare waanzin.  

We combineren deze gin het liefst met tonic 9: Goldberg Yuzu tonic water € 3,30 

 
 

RESTO 
VOORgerechten 
Verse Hollandse maatjesharing € 12,50 

Met prinsessenboontjes, tomaat, radijs, rode ui, bieslook, lente-ui en bieslookvinaigrette.    
Vitello Tonato € 16,80 

Kalfscarpaccio met tonijnmayonaise verrijkt met ansjovis en kappertjes: één van de bekendste 
Italiaanse gerechten. 

Gazpacho € 6,50 
Koude Andalusische tomaten-groentesoep.   

MOSSELENjumbo 

Steeds 1,100kg met mosselsaus en frietjes of brood 

Natuur € 25,60 

Witte wijn € 27,60 

Venkel € 29,60 
Met venkel, selder, ui, bieslook, pastis.  

Nestor € 29,60 
Met garnaal- en kreeftenjus, room, selder, ui, zongedroogde tomaatjes en cognac. 
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RESTO 
HOOFDgerechten 
Serveren we naar keuze met brood, frietjes, aardappelkroketjes, aardappelpuree, 
pasta of aardappelrosti’s, tenzij anders vermeld. 

Kabeljauwhaasje met zuiderse aardappelpuree en botersaus € 25,90 
Zuiderse aardappelpuree is puree met zongedroogde tomaatjes, kappers, gezouten ansjovis, 
bieslook en peterselie. 

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

In spekjasje omhuld varkenshaasje € 24,50 
Op spiegel van paterskaas. Graanmosterd,- of champignon roomsaus. 

Chili con Pollo € 16,70 
Chili con carne maar dan bereid met kip, geserveerd met tortilla en taco’s. 

Waterzooi van kip € 19,00 
Met selder, prei, worteltjes, room en aardappeltjes. 

Huisbereid rundstoofvlees bereid met Ter Dolen bruin € 18,50 
Bereid met Ter Dolen Bruin. 

La vraie, Salade Niçoise   € 18,90 
Sla, groene boontjes, aardappel, tomaatjes, tonijn “la belle iloise” (uit blik), zwarte olijven, 
kappertjes, ei, ansjovis, rode ui-ringen en mosterdvinaigrette. Serveren we met brood.  

Slaatje met gerookte zalm, gerookte forelfilet  
en grijze Noordzeegarnalen € 19,50 

Met okkernoten, honing, Italiaanse ham en rucola. Serveren we met brood. 

 

Supplement 

Een heerlijk koud tomatenslaatje  € 5,00 
Assortiment verschillende mini tomaatjes, ui, bieslook, olijfolie, azijn, basilicum, peper en een 
snuifje zout. 


