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GIN V/D MAAND 
 

PJ Elderflower Gin│6cl│België│40% € 12,20 
Gin met aangenaam floraal aroma van vlierbloesem. De PJ Elderflower gin van de hand van 

Pieter-Jan Frooninckx is een zachte gin. Niet te zoet, wel heel floraal. 

 

De gin wordt geïnfuseerd met vlierbloesem en het vruchtvlees van citroen. Ze geven deze 

Belgische gin zijn fris en florale smaak. Het florale karakter wordt perfect gebalanceerd door 

een licht kruidige nasmaak. De fijnproever ontdekt in de neus al toetsen van peper.  

We combineren deze gin het liefst met tonic 1: Fever-Tree Premium € 3,30 

 

 

RESTO 
VOORgerechten 
Verse Aspergeroomsoep van witte en groene asperges € 7,00 

 

Asperges op Vlaamse wijze € 15,50 

Klassiek geserveerd met boter, ei en peterselie 

Aspergekroketten met Superanoham│1 stuks / 2 stuks € 7,00 / € 14,00 

Superanoham is ham die minstens 15 maanden gedroogd heeft en daardoor een rijke, 

verfijnde en aromatische smaak bekomt . Het is een puur ambachtelijke, natuurlijk gedroogde 

ham :  geen toevoeging van bewaarmidddelen, kleurstoffen, smaakstoffen, nitrieten of nitraten! 

De enige ingrediënten zijn varkensvlees, zeezout, de passie voor de ambacht en de tijd... De 

Superano bevat meer dan 60% onverzadigde vetzuren. 

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

 

Klassieke grijze Noordzeegarnaal-cocktail  € 15,80 

met huisbereide cocktailsaus   
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RESTO 
HOOFDgerechten 

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

Verse zalmfilet, witte asperges uit de streek en mousselinesaus € 25,90 
 

Asperges op Vlaamse wijze € 25,00 

Klassiek geserveerd met boter, krieltjes, ei en peterselie 

Kabeljauwhaasje “Zonnebloem” € 26,90 
Met asperge-bieslookroomsausje (witte en groene aspergestukken). 

Waterzooi van kip op Mechelse wijze € 22,00 
Met witte en groene aspergestukken, selder, prei, worteltjes, room en aardappeltjes. 

Pasta gerookte zalm € 21,50 

Met asperge-bieslookroom sausje (witte en groene aspergestukken).    

Rundstoofvlees € 19,20 
 

Bouillabaise € 25,00 
Met zalm, kabeljauw, koolvis, scampi, tongschar, heek, roodbaars, garnalen, aardappel, selder, 

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

SUGGESTIEKROKETTEN Aspergekroketten met Superanoham │3 stuks € 19,50 

Met frisse groentengarnituur.    
 

Supplement 

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

snuifje zout. 

Gewokte asperges  € 10,00 

Mix groene en witte aspergestukken 

 

De meeste gerechten serveren wij met een beetje frisse groentengarnituur. Is dit helaas niet voldoende; 

dan kan u een extra klein slaatje bijbestellen aan de prijs van € 1,00 

 


