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-ONZE APERO-

-ONZE LIEVELINGEN-
Espumanté 
Portugese bubbels, topspul! Zes 
maand op vat gelegen! € 8,5

Save The Queen  Gin met liefde gemaakt door 
Aalstenaars, dat smaakt!   € 11

APERO

CHAMPIE!

POMMERY

€ 11,5

-GIN & TONIC- -ALCOHOL VRIJ-

Tonic - Cassis - Limoen
Onze eigen cOcktail met verse limOen, munt, cassissirOOp en heerlijke tOnic, een wOndere 
cOmbinatie        € 7

Livin Gin 
de livin-gin is gebOren in de schOOt van de tOekOmstige cOcktail-
bar ‘de Orangerie’ in vlierzele, het smaakpalet is Ontwikkeld dOOr 
steven de backer, samen met enkele vrienden en wOrdt gestOOkt dOOr 
stOkerij de mOOr in aalst. ‘typerend aan de livin-gin is de krachtige 
smaak maar met een zachte afdrOnk.    € 11,00

Vers fruitsap
Overheerlijke verse vitamientjes      € 6

Mombasa club gin 
mOmbasa club gin ruikt exOtisch, smaakt zOet en tegelijk fris. in 1 
wOOrd elegant!
het geheel is best kruidig en de limOen- en anijstinten dragen bij tOt 
het geheelpakket.
deze gin  is Op basis van een recept uit 1888    € 11,50

GinRaw • GinRaw • GinRaw • GinRaw • GinRaw 
de  5 verse bOtanicals zijn jeneverbes, citrOen uit valencia, limOenschil uit murcia, 
blaadjes van kaffirlimOen (thailand) en als laatste spaanse laurierblaadjes.de 2 
gedrOOgde bOtanicals zijn zwarte kardemOm uit india en kOrianderzaad uit egypte.de 
jeneverbes is gedistilleerd in een traditiOnele, kOperen distilleerketel. de andere 6 Op 
lage temperatuur met de rOtaval. dit is een distillatie Op 20°c à 25°c. dit kOmt de 
kwaliteit van de gin ten gOede !     € 11,50

Crodino
maak kennis met “het enige echte alcOhOlvrije aperitief”. in italië is crOdinO bijzOnder 
pOpulair, maar in de rest van de wereld is het gOudgele vOcht nOg relatief ... € 6

 Michelin Bib-Gourmand menu 
4 gangen • 37 euro 

Volg ons:      Altijd open, behalve op woensdag, zaterdagmiddag & zondag
      Wij aanvaarden Bancontact-Maestro, geen andere kredietkaarten

Sherry Lustau Fino € 7
Gancia € 7

Cynar € 7

Kirr € 7

Kirr Royal € 12

Kirr Peche (champi) € 12

Picon Cointreau  € 9

Vermut (Spaans) € 7

Ricard Pastis € 8

Campari puur € 7

Campari soda € 9

Campari jus d’orange € 11

Pisang ambon € 9

Floc de Gascogne € 8

Porto Tawny Niepoort € 8

Porto Dry white € 8

Havana club blanco 3Y  € 7

Havana 7 anos € 8

Bieren

Vedett € 3,9

White Vedett € 3,9

Lindemans Kriek € 3

Maredsous Tripel  € 4

Maredsous Bruin  € 4

Orval €4

Duvel  € 4,2

Westmalle Tripel  € 4,2

La Chouffe € 4,2

EpicE- EAU - dE

Ontdek met Epice-EAU-de, de aroma’s van 
nostalgie en mijmeringen.

Dit apéro is niet zomaar een apéro. Het 
is ons levenselixir. Gerijpt in ons hart, 
ons hoofd en tijdens onze exploraties. De 
basis? Druiven gezoend door de zuiderse 
Franse zon. Een verrassende, fruitige 
witte wijn waaraan we een bijzondere 
kruidenmélange uit onder andere Zanzibar 
en andere, geheime ingrediënten uit 
overzeese gebieden toevoegen. 

Epic-EAU-de is onze ode aan het goede 
leven, de liefde en de 
vriendschap. Zij kruiden ons 
bestaan

Let’s spice up yours too. A 
votre santé! 

Op uw gezondheid!

Cola € 3
Cola Zero € 3
Ice Tea € 3
Fanta € 3
Tonic € 3
Gini € 3
Tomatensap € 3
Chaudfontaine 0,2 € 3
Chaudfontaine 0,5 € 5,5
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TAKE A LOOK AT OUR DRINKS MENU FOR MORE....

Klassiek visje met een moderne twist, dit rauw gemarineerd en zacht 
gegaard stukje makreel. Een authentieke ceviche geïnspireerd op een 

oud-Azteeks recept. Een uitgekiende marinade op basis van roze pompel-
moezen, erotiserende gember, pikante chili, verzachtende korianderblaadjes en zurig li-
moentje. Krokantjes van tapioca en van Oosterse ketjap, frisgroene gel van waterkers.

of
A la minute gesneden tartaar van kalfsfilet, op zich al een kunst, de beta-ver-

sie van mayo met Mediterraanse toets door de sabra, een tempura van len-
te-ui, komkommers uit eigen moestuin, gepekeld naar het voorbeeld van 

grootmoe zaliger in traditionele Weckpotten en knapperige radijsjes.
of

Carpaccio voor veggie’s? No kidding, van tomaatjes natuurlijk. Geen ordinai-
re tomaten, maar een mix uit het Inca-gebergte, in diverse formaten, kleuren en 

smaken. Ook gekonfijt, zij het de gele ieniemienies dan....kerstomaatjes met versge-
plukt koningskruid, een ijskoude variant van vleestomaten en een romige burrata. 

Soep en ook weer niet. We doopten dit Oosters getint natje “Asia tea” en brengen 
deze creatie op smaak met Chinese noedels, rode pepertjes die we hebben gekon-

fijt. Het geitenkaasje toveren we om tot lolly, kwestie van niet voorspelbaar te zijn...
of

Een edel product uit onze eigenste Noordzee. Wie houdt nu niet van een “sole” op 
tijd en stond? De klassieke bereiding met frietjes vindt u “à la carte” terug, in ons 
menu gaan we voor een creatieve twist. Daar zorgen de avocado, de zalmeitjes en 
de in huis bereide remoulade op basis van zure room en dille graag voor.  + € 4

Limited edition voor meat lovers! Eén van de meest succulente stukjes van het rund, deze 
volgens uw wens gebakken filet puur. Sjalotjes die we karameliseerden en die wonder-
wel passen bij deze uitzonderlijk lekkere zeekraal. Anna aardappelen royaal met roze-
marijn op smaak gebracht. Een jus natuur om het geheel passend af te werken. + € 5

of
Wist je dat rog één van de vissen is die Jeroen Meus het liefst eet? We geven 

hem geen ongelijk. Wij bakken de roggevleugel zonder poeha voor u in hoevebo-
ter. Omdat kappers heerlijk smaken bij deze vis, dat kan onze Dagelijkse Kost-

kok zeker beamen, serveren we deze in diverse formaten. Geprakte aard-
appel, spekjes en prei in meerdere gedaanten. Jeroen, komen eten!

of
Groenteloempia anders-dan-anders: gevuld met oervlaamse ingrediën-

ten. Berlumi kaas, de halumi uit Berlare, en een sambal op basis van cour-
gettes en een gefermenteerde soyabonen sausje. Verrassend veggie!

Wie fris en licht eindigen wil. Sorbet van groen: limoen met muntblaad-
jes. Nog meer groen: een cremeux van basilicum, een merengue van kom-

kommerbloem. Tot slot een mousse en een jus van verveine. Enkele blo-
zende framboosjes uit eigen tuin zorgen voor de finishing touch.

of
Italiaanse klassieker. Tiramisu, the old fashion way gecombineerd met een geiomp-

te sorbet van slo-ko-la-de. Zoetekauwen zullen hun duimen en vingers aflikken...
of

Kaasjes van hier en ginderachter. Eén ding hebben ze ge-
meen die kaasjes. Ze doen je verbazen! + € 6

Prijs per persoon: €37 • 
Met aangepaste wijnen: plus +€ 24

Met aangepaste LUXXXXE wijnen: plus +€49

€ 8



Paardenfilet puur  €28 
Het specialiteitenrestaurant van paardenvlees 
restaurant ‘De Kuiper’, niet toevallig gelegen in de 
stad van de ‘pjeirefretters’, Vilvoorde. De zaak is in 
de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip onder 
de paardenvleesliefhebbers. En vermits de patron 
uit die stad afkomstig is wil hij de Aalstenaars laten 
genieten van dit uitstekend vlees. Sjalotjes die we 
karameliseerden en die wonderwel passen bij deze 
uitzonderlijk lekkere zeekraal. Anna aardappelen 
royaal met rozemarijn op smaak gebracht. Een jus 
natuur om het geheel passend af te werken
Americain €22,5 
Absolute nummer 1. (Zaalbereiding) Het aantal 
dat hier reeds aan tafel bereid werd, loopt in de 
duizenden. De gasten komen er keer op keer voor 
terug. Waarom? Kijk als we dit aan het bereiden zijn, 
geniet met al uw zintuigen...maar....ruik vooral! 
Osso - Bucco €28 
Osso-bucco bereid ‘volgens’ de regels van de kunst. 
De basis van ossobucco zijn kalfsschenkels. Het is 
een echte Italiaanse klassieker die z’n oorsprong 
heeft in Milaan. We hebben er wel even onze tijd 
voor moetten nemen, want dit is slow cooking 
op z’n best. Reken maar dat ons geduld beloond 
wordt!
Beef Filet Puur €29 
Limited edition voor meat lovers! Eén van de meest 
succulente stukjes van het rund, deze volgens uw 
wens gebakken filet puur. Gebakken volgens uw 
wens, geserveerd met een frisse salade en een 
puntzakje verse frietjes. U kiest zelf de saus waar 
u op dat moment zin in hebt: champignons-, verse 
choron- of pepersaus. + € 3,5 
Koninginehapje Mechelse koekoek en supiet €31 
Een kunstwerkje met Top ingrediënten: een 
combinatie die je doet wegsmelten, zacht 
gegaarde Mechelse koekoek en krokant gebakken 
kalfszwezerik, gebracht met een krokant 
bladerdeegje en mousselinesaus. Uiteraard 
ontbrekende champignons niet. Een aanrader!

 

Zeetong €33 
Dikke zeetong (min. 500 gr), gebakken in 
schuimende hoeveboter, afgeblust met citroen 
en overheerlijke warme groentjes, met frietjes of 
schatjes van patatjes, u beslist! 
Rog €30 
Wist je dat rog één van de vissen is die Jeroen 
Meus het liefst eet? We geven hem geen ongelijk. 
Wij bakken de roggevleugel zonder poeha voor u 
in hoeveboter. Omdat kappers heerlijk smaken bij 
deze vis, dat kan onze Dagelijkse Kostkok.Geprakte 
aardappel, spekjes en prei in meerdere gedaanten. 
Jeroen, komen eten!
King-Krab €42 
De kingkrab die u al terugvond tussen onze 
voorgerechten. In grote portie dus dubbel genieten
Aubergine  €19 
Melanzane in ‘t Italiaans en eierplant in ‘t 
Nederlands. Mits de juiste bereidingswijze bulkt 
deze purperen groente van smaak. Wij snijden ze 
doorlangs en bakken 
 de aubergine in de oven gevuld met coulis van 
tomaat goudgeel gegratineerd met mozzarellakaas. 
Voor extra frisheid zorgt het krokante slaatje met 
seizoensgroentjes en notensalade
Chinees - Loempia  €16 
Groenteloempia anders-dan-anders: gevuld met 
oervlaamse ingrediënten. Berlumi kaas, de halumi 
uit Berlare komt er gebakken bij. En een sambal 
op basis van courgettes en een gefermenteerd 
sojabonensausje. Verrassend veggie!.
Geitenkaas  €21 
Zachte Belgische geitenkaas met dikke schijven 
gebakken Jonagold appel, in de oven gebakken 
met spekjes, geserveerd met een frisse salade van 
roquette en zongedroogde tomaat. Indien gewenst 
zonder de spekjes...
Lasagne €16 
Een verse lasagne is puur comfort food. Bereid met 
Tallegio, Gorgonzola, rundsgehakt van de ketting 
van onze filet puur. Gegratineerd onder een laagje 
échte Parmezaan, puur genieten.

Garnaalkroketten    €16
Een journalist van Knack magazine vond ze zalig. 
Met meer dan voldoende garnalen, verpakt in 
een lekker krokant korstje. Geen overdreven 
garnituur, maar citroen en gefruite peterselie, meer 
moet dat écht niet zijn. Wedden dat naast die 
journalist ook u bezwijkt en misschien geen andere 
garnaalkroketten dan die van Het Verschil meer zal 
lusten?
Kalfstartaar    €16
A la minute gesneden tartaar van kalfsfilet, op 
zich al een kunst, de beta-versie van mayo met 
Mediterraanse toets door de sabra, een tempura 
van lente-ui, komkommers uit eigen moestuin, 
gepekeld naar het voorbeeld van grootmoe zaliger 
in traditionele Weckpotten en knapperige radijsjes.
Aubergine     €14

Melanzane in ‘t Italiaans en eierplant in ‘t 
Nederlands. Mits de juiste bereidingswijze 

bulkt deze purperen groente van smaak. Zacht 
gegaard in de oven met look, gevuld met coulis 
van tomaten, gegratineerd met mozzarellakaas. 
Voor extra frisheid zorgt het krokante slaatje met 
seizoensgroentjes en notensalade.
Makreel     €18
Klassiek visje met een moderne twist, dit rauw 
gemarineerd en zacht gegaard stukje makreel. 
Een authentieke ceviche geïnspireerd op een oud-
Azteeks recept. Een uitgekiende marinade op basis 
van roze pompelmoezen, erotiserende gember, 
pikante chili, verzachtende korianderblaadjes en 
zurig limoentje. Krokantjes van tapioca en van 
Oosterse ketjap, frisgroene gel van waterkers. 
Geitenkaas en spekjes   €14

Zachte Belgische geitenkaas met dikke 
schijven Jonagold appel, in de oven gebakken 

met spekjes, geserveerd met een frisse salade van 
roquette en zongedroogde tomaat. Kan ook zonder 
spekjes....

Carpaccio    €15
Carpaccio komt regelrecht uit de laars van 
Europa. Alles begint met een stuk rundvlees van 
topkwaliteit... We gebruiken dus Bresaola vlees.  
Wij werken verder de dun gesneden gepekelde 
filet af met truffel vinaigrette, pijnboompitjes, 
rode ajuin, pijpajuintjes, zongedroogde tomaat en 
roquette salade.
Inca Tomaat    €8

Carpaccio voor veggie’s? No kidding, van 
tomaatjes natuurlijk. Geen ordinaire tomaten, 

maar een mix uit het Inca-gebergte, in diverse 
formaten, kleuren en smaken. Ook gekonfijt, zij 
het de gele ieniemienies dan....kerstomaatjes met 
versgeplukt koningskruid, een ijskoude variant van 
vleestomaten en een romige burrata.

King-Krab    € 31
Zeg nooit krab tegen king krab. Van heinde en verre 
komen onze gasten proeven. Eenvoudig en puur. 
Perfect geroosterd in onze oven, nadat we de poten 
met huisbereide lookboter liefdevol insmeerden. 
Om duimen en vingers bij af te likken. 
Gelakte Ribbetjes   €14,5
Nieuw in onze keuken, gelakte ribbetjes, zonder 
been... PRIMEUR, puur genieten van de smaak van 
de zoet-zure lak, afgewerkt met salsa van mango 
aangescherpt met rode pepertjes
Sole     €18
Een edel product uit onze eigenste Noordzee. Wie 
houdt nu niet van een “sole” op tijd en stond? De 
klassieke bereiding met frietjes vindt u “à la carte” 
terug, in ons menu gaan we voor een creatieve 
twist. Daar zorgen de avocado, de zalmeitjes en de 
in huis bereide remoulade op basis van zure room 
en dille graag voor. 
Aziatiche thee     €15 

Soep en ook weer niet. We doopten dit Oosters 
getint natje “Asia tea” en brengen deze creatie 

op smaak met Chinese noedels, rode pepertjes die 
we hebben gekonfijt. Het geitenkaasje toveren we 
om tot lolly, kwestie van niet voorspelbaar te zijn..

ALS HOOFDGERECHT VOORAF 

Lunchmenu (tussen 12 & 14u)  
kijk op het bord voor 

onze weeklunch
Voor & Hoofdgerecht

Met wijn + 8€

Trage bediening enkel op aanvraag! 
De meeste gerechten zijn in kinderportie te verkrijgen. 

Vraag uw kelner gerust om informatie.

Maak gebruik van onze wifi :  kies netwerk Free wifi Het Verschil ,  inchecken op FB en surfen maar! Wij aanvaarden Bancontact-Maestro, geen andere kredietkaarten

=100% Veggie

€ 22,5
In een mooie, originele verpakking. 

De waarde bepaalt u zelf 
vanaf € 25, ook beschikbaar via 

onze website.

-Cadeautip-

WAAR GEHAKT WORDT,  VALLEN SPAANDERS
Beste gast, samen met mijn fantastische team willen we maar een ding: onze gasten inpakken 

en een gezellige culinaire avond laten beleven. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis in alle 
hectiek. Dat willen we altijd oplossen om u tevreden de deur uit te laten gaan.

Toch niet helemaal blij? Laat het direct weten of mail naar
info@hetverschil.com

Van fouten leren wij nog steeds.
Positieve reacties zijn uiteraard ook welkom :)

Geniet, Peter

E
nthousiaste gasten 
die hun waardering 
voor het lekkere eten 

in een restaurant laten 
blijken door foto’s van 
gerechten te delen. Dat 
moet maar eens afgelopen 
zijn vinden enkele 

sterrenkoks in Frankrijk. Zij 
zijn zo bang dat hun eten 
er op amateurfoto’s minder 
smaakvol uitziet, dat ze 
de menukaart voorzien 
van een fotoverbod! 
Sindsdien is de discussie 
losgebarsten! Gelukkig 

geeft merendeel van 
onze Facebook fans aan 
dit grote onzin te vinden. 
Daarom belonen wij graag 
iemand die de meest 
originele foto bij ons maakt 
met een lunch voor 2! 
Posten dus, die foto’s!

VERBODEN TE DELEN OP SOCIALE MEDIA


