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GIN V/D MAAND 
Strange Donkey Gin│6cl│België│40% € 12,30 

Strange Donkey Gin is dé nieuwe revelatie in de Belgische gins. 4 gin-gepassioneerde vrienden kregen 

tijdens hun jaarlijks verlof het lumineuze idee om een ultieme gin te distilleren. Het resultaat mag er 

zeker zijn: het is een zeer complexe frisse Antwerpse gin geworden! 

In 2015 lanceerden ze hun gin en noemden het naar de plek waar het is gedistilleerd: Vremde.  

De legende gaat dat bij de plaatsbepaling van de kerk de prominenten van de gemeente de 

plaatsaanduiding lieten bepalen door een ezel. Op de rug van de ezel bonden ze enkele zware zakken en 

lieten hem rondwandelen. Waar de ezel uit vermoeidheid ging liggen, werd de kerk gebouwd. Uiteraard 

ging de ezel niet op de plaats liggen waar de prominenten hoopten, maar op een zeer vreemde plek en 

daarom vernoemden ze de gemeente prompt tot Vremde. Een vreemde (strange) ezel dus. 

We combineren deze gin het liefst met tonic 2: Fever-Tree Mediterranean tonic € 3,30 

 
 
 

 

RESTO 
VOORgerechten 
Verse soep van het moment € 6,70 

 

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

 

Scampikroket│1 stuks / 2 stuks € 8,00 / € 16,00 

 

Klassieke grijze Noordzeegarnaal-cocktail  € 15,80 

met huisbereide cocktailsaus   
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RESTO 
WINTERSEgerechten 

Serveren we naar keuze met brood, frietjes, aardappelkroketjes, aardappelpuree, 
pasta, aardappelrosti’s of aardappelgratin (+€ 1,50), tenzij anders vermeld. 

Hamrolletjes met witloof en kaassaus   € 18,90 
Licht gegratineerd.  

Konijnenstoofvlees € 19,00 
Met worteltjes.    

Hammetje (Mini jambonneau) € 18,90 
Met wortelpuree, vleesbakjus en straffe mosterd. 

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

Kabeljauwhaasje in de herfst € 26,90 
Met witloofroomsaus en Zwarte Woudham. 

Stoofpot van Houwaarts grondwitloof met gehaktballetjes en krieltjes € 19,90 
Uit grootmoeders keuken. 

 
 

 

ANDERE HOOFDgerechten 
Bouillabaise € 24,50 

Met zalm, kabeljauw, koolvis, scampi, tongschar, heek, roodbaars, garnalen, aardappel, selder, 

ui, pijpajuin, tomaatjes en aardappeltjes, toast en rouille.  

Pasta gerookte zalm € 20,20 

Met witloofroomsaus.    

Scampikroketten │3 stuks € 22,00 
Met frisse groentengarnituur.    
 

Supplement 

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

 


