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GIN V/D MAAND 
Vibe London Dry gin│6cl│België│43% € 9,70 

Ben Heylen en Filip Janssens, geboren en getogen in Herentals, begonnen in 2014 uit pure 

passie voor gin, hun eigen gin te distilleren in een koperen distilleerketel die ze op de kop 

konden tikken in Portugal. 

Na een jaar experimenteren kwamen ze uiteindelijk met een frisse Vibe Gin op de markt waar 

de citrus smaken je tong meteen strelen. Het recept is gebaseerd op de klassieke smaak van de 

jeneverbes, maar verrijkt met een hele reeks smaken van over heel de wereld: sechuan peper, 

anijs, gember, jasmijn, schillen van citroenen en appelsienen. In de neus ontdek je eerst de 

hinten van jeneverbes, met meteen erna de kruidige noten van gember en peper en bittere 

aroma's van anijs en de citrus.  

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

 

RESTO 
VOORgerechten 
Verse Pompoensoep € 6,70 

Met een vleugje room en broodcroutons.    

Klein potje Zeeuwse mosselen natuur € 16,50 

Geitenkaas met Ganda-ham kroket│1 stuks / 2 stuks € 7,00 / € 14,00 

Duo van wildkroketten € 15,00 
Everzwijn en fazant.    

HERFSTgerechten 

Ragout van Fazant   € 19,80 
Met boschampignons en balletjes.  

Konijnenstoofvlees € 19,00 

Met worteltjes.    

Hertensteak € 26,90 
Met warme groentjes, rode wijnsaus of boschampignon roomsaus. 

Wild-zwijn haasje in gerookt spek-jasje € 25,00 
Met warme groentjes, rode wijnsaus of boschampignon roomsaus. 

Kabeljauwhaasje in de herfst € 26,90 
Met witloofroomsaus en Zwarte Woudham. 
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RESTO 
HOOFDgerechten 
Serveren we naar keuze met brood, frietjes, aardappelkroketjes, aardappelpuree, 
pasta, aardappelrosti’s of aardappelgratin (+€ 2,00), tenzij anders vermeld. 

Bouillabaise € 24,50 
Met zalm, kabeljauw, koolvis, scampi, tongschar, heek, roodbaars, garnalen, aardappel, selder, 

ui, pijpajuin en tomaatjes, toast en rouille.  

Pasta gerookte zalm € 19,70 

Met witloofroomsaus.    

Fish & Chips €17,00 

Beignet van verse kabeljauwfilet, verse tartaarsaus, frietjes en wedges-mix 

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

Supplement 

Warme groenten  € 6,00 
Boontjes, tomaatjes en gefruite ui   of   gestoofd witloof. 

 

MOSSELEN 
nu op hun best!    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. 


