
Het VerscHil
Magazine

Prijs:123



2 MAGAZINE HET VERSCHIL / NUMMER 1 • JAARGANG 15 / 2015 APRIL/MEI

De Mooiste MoMenten starten Met parels...

O n z e  b u b b e l s

Cava Sabartés Brut Reserva 
23% Macabeo – 41% Parellada – 26% 
Xarel-lo – 10% Chardonnay, Lichte kleur 
met fijne parels fijne neus met toets 
van citrus en appel zachte parel in de 
mond met fijne afdronk van appel. 
De Chardonnay zorgt voor de fluwele 
afdronk

Pommery Millésimé Grand Cru 2004 
Bij Pommery is de cuvée millésimé steeds een Grand 
Cru. Bestaande uit een selectie van 7 Grand Cru’s 
die zich aan de zuidkant van de berg bevinden, om 
zo maximaal van de zon te genieten. De rijke kalk 
ondergrond en de steile helling waar de ranken zich 
bevinden zorgen ervoor dat irrigatie perfect zijn 
werk kan doen. De keldermeester Thierry Gasco 
zorgt ervoor dat de stijl Pommery herkenbaar blijft 
ondanks de toevoeging van mature druiven. 

Pommery Blanc de Blancs ‘SUMMER’
Bestaat uit een assemblage van 10 
Cru’s van 100% chardonnay en is dé 
aperitiefchampagne bij uitstek.
Fris, elegant en zacht in de mond met 
een intense, fruitige afdronk
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125

Pommery cuvée Louise Millésimé 
Grand Cru 1999
Grootse champagne van het huis 
Pommery uit het jaar 1999. 
Deze champagne wordt enkel 
gemaakt indien de keldermeester 
acht dat het een goed jaar is 
geweest. 
Bestaande uit 3 Grand Cru’s, Avize 
en Cramant voor de Chardonnays 
en Aÿ voor de Pinot Noir.
Deze cuvée Louise heeft maar 
liefst 12 jaar in kelder doorge-
bracht en wordt nog steeds 
gekenmerkt door zijn frisheid en 
zachtheid in de mond.

Pommery brut 
Royal 
40% chardon-
nay, 30% pinot 
noir, 30% pinot 
meunier. 3 jaar 
rijping op fles. 
Fris, levendig, 
fijne en delicate 
Champagne. De 
geur van cit-
rusvruchten en 
witte bloemen 
gecombineerd 
met de geur 
van kleine rode 
vruchten. De 
wijn is rond, uit-
gebreid, delicaat 
en langdurig. De 
smaak is zuiver 
zonder droog te 
zijn. 

Pommery Brut aoc Apanage Rosé 
Mooi zacht en open, fris en opwek-
kend, granny smith appel, fijne 
zuren en een prachtig belletje. 
Droge mousserende rosé. Druiven-
ras Chardonnay, Pinot Noir & Pinot 
Meunier Kleur
Bleek zalmroze met fijne belletjes.

69

75



4 MAGAZINE HET VERSCHIL / NUMMER 1 • JAARGANG 15 / 2015 APRIL/MEI

APERIRE 
& DIGESTIVUS.
Oftewel: alles over aperitieven en digestieven. En niet alleen wijn, uiteraard!

O
m de smaakpapillen te 
kietelen en de sfeer op 
te wekken, dus voor-
dat de lange zit aan 
de dis begint, is een 

aperitiefje (‘de opener’) niet te vers-
maden. Liefst wat licht gekoeld. En 
er zijn nogal wat mogelijkheden.  
 
Uiteraard een mooi glas champagne 
(al dan niet voorzien van een scheutje 
Crème de Cassis; of doe eens iets an-
ders: een Crème de peche). Een droge 
sherry, een glaasje Martini of Cam-
pari. Vermouth doet het ook altijd goed 
als aperitief. De Rolls Royce onder de 

Vermouthjes is de Noilly Prat dry 
(witte wijn, kruiden, specerijen en fruit 
essences).
 
Tè gewoontjes? Wat te denken van 
een glas Rinquinquin, gemaakt op 
basis van perzik. Liever iets sterk-
ers? Absinthe zou ik zeggen (op 
basis van anijs, venkel en kruiden).  
 
Persoonlijk vind ik een Floc de Gas-
conge heerlijk vóór de maaltijd. Ge-
maakt van nog niet vergist sap van 
druiven (de most) versterkt met 
cognac. Ooit een Spritz Aperol ge-
dronken? Gewoon doen en geniet 

Genieten!
Vanaf de eerste 

Slok
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van de 40% cava, 30% bronwater en 
30% aperol, die daarin verwerkt zijn. 
Vergeet niet het schijfje sinaasappel 
niet.
 
Liever alcoholvrij om mee te begin-
nen? Vruchten- of groentesappen 
doen het prima, mits vers geperst. 
Apart is onze mengeling. Met tonic, 
cassis, limoen en munt. Alcoholvrij 
dus, maar wel lekker pittig! Of een Cro-
dino bitter. Hoe zou die smaken?
 
En als iedereen het aperitief en de 
wijnen tijdens het diner heeft over-
leefd, is het tijd voor een digestief. De 
‘spijsverteerder’ kent vele gedaantes. 
Natuurlijk kun je eindigen met een 
mooi glas Whisky, Cognac of Arma-
gnac. Of voor een zoete ‘tint’ een glas 
Cointreau, Grand Marnier, Madeira of 
Port.
 
Maar ontdek eens de likeur der 
likeuren: een Chartreuse. Bevat zo’n 
130 verschillende wortels, planten, 
schillen, zaden en bloemen. Ook met 
een Drambuie (Schots dus een likeur 
op basis van Whisky, honing en 
weide) of een Amarulla (natuurprod-
uct, drankje gist in de vruchten zelf) 
schenk je eens wat anders dan anders. 

V
oor de die hards wat al-
cohol betreft (waarschu-
wen ga ik niet, “de pot 
verwijt de ketel”) is een 
Marc de ideale afsluit-

ing van een voortreffelijk Kerstdiner.  
 
Een destillaat gemaakt van 
druivenpulp: schillen en pit-
ten. Elke wijnstreek in Frank-
rijk produceert haar eigen Marc.  
 
Mijn favoriet: Marc d’Alsace 
Gewurztraminer. Of een 
Italiaanse Marc: Grappa.  
Ook hier heb ik een favoriet: uit Tos-
cane de Fattoria la Torre. Afsluiten 

met een Eaux de vie (waarvoor 
kersen en pruimen de populairste 
vruchten zijn) kan natuurlijk ook. 
 
Wat er ook gekozen wordt: ze zijn 
hartverwarmend en daar is niets mis 
mee .

Het is het beste om oud hout te ver-
branden, oude wijn te drinken, oude 
vrienden te vertrouwen, en oude au-
teurs te lezen.

Francis Bacon
Engels filosoof en staatsman 1561-
1626

Détails 
maken het verschil.

Geniet !f
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Port en Madeira wijn
Niepoort: èèn van de zeldzame fami-
liebedrijven in de wereld van de port.

De familie Van der Niepoort, afkomstig 
uit Nederland, is een begrip in het land 
van de portwijn. Sedert vijf generaties 
maken ze van gedeeltelijk vergiste rode 
wijn gemengd met alcohol een zoete 
wijn. Het domein is in 1842 gesticht. Dirk 
Niepoort en zijn zuster Angelina leiden 
nu de wijnmakerij en de lodges in Vila 
Nova de Gaia, het stadje aan de andere 
kant van de Douro, tegenover Oporto.

Dirk Niepoort is een kunstenaar, die als wijn-
maker wil innoveren en daarbij zijn vader 
moest aansporen om zich niet alleen te be-
perken tot portwijn. De Dourovallei bewan-
delt nieuwe wegen sedert het laatste kwart 
van vorige eeuw: de productie van niet-verst-
erkte wijnen onder de naam Douro.

Over zijn lievelingsport:

Dirk van der Niepoort noemt deze wijn ‘de 
kleine broer’ van de vintage port, de druiven 
en de vinificatie zijn dezelfde. Gemaakt van 
portdruiven van 2007 uit de regio Cima Corgo: 
touriga nacional, touriga franca, tinto cao, 
tinta francisca, tinta amarela, sousao en tinta 
roriz. De druiven worden getreden in lagares 
en de port rijpt in grote houten vaten in de 
kelders in Vila Nova de Gaia. Vier jaar na de 
oogst wordt de wijn gebotteld. Wijnmaker 
Dirk probeert zo vlug mogelijk te bottelen om 
het fruit en de frisheid van de Late Bottled 
Vintage te bewaren.

Best decanteren. De wijn is een goede begeleider van zachte 
kaas, blauwe kaas, nagerechten met bittere chocolade, maar 
ook van steak au poivre!

De kleur is vrij helder,donkerrood met een klein waterig 
randje, goede intensiteit en viscositeit, in de neus aanvan-
kelijk vrij bescheiden, na walsen zuivere fruitige impressies: 
rozijnen kersen, bessen, jam en zoete sinaas, kruidigheid van 
drop, zoethout en vanille, in de mond vrij krachtig met een 
gematigd zuur, met geaccentueerde alcohol in de afdronk, die 
fruitig en kruidig is.

Op 21-jarige leeftijf richtte Adriano RAMOS PINTO dit 
portohuis op in 1880. Door zijn innovatieve strategie en 
ondernemingszin bleef het huis niet onopgemerkt. De grote 
doorbraak kwam met de export naar Zuid-Amerika, vooral 
naar Brazilië, waar Ramos Pinto één van de belangrijkste 

leveranciers werd. Sinds-
dien zijn de wijnen een 
referentie over de hele 
wereld. Sinds 1990 maakt 
Ramos Pinto deel uit van 
de Roederer groep.

Niepoort Vinhos
Voor velen het gezicht van de Portugese kwaliteitsexplosie van 
vandaag. 
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NIEPORT DRY WHITE
Dirk Nieport

Heerlijk fris aperitief voor bij de tapas, 
lichtzoetjes in aanhef , ook erg lekker als mix 
met tonic en sinaasappel.

NIEPORT  10Y
Dirk Nieport

Zachte, maar stevige aandronk, overgaand 
in een frisse en zachte fruitsmaak, afgerond 
door delicate frisse zuren en zachte hout-
tonen.

NIEPORT  20Y
Dirk Nieport

Grapefruit, abrikoos, amandel, hazelnoot, 
kaneel, caramel, cacao en rijke vanille, afkom-
stig van de eikenhouten lagering. Charmant 
en fluweelzacht, gracieus; de eerste indruk 
is complex met rijp fruit. gevolgd door een 
onuitwisbare afdronk.

NIEPORT TAWNY
Dirk Nieport

Elegante op hout gerijpte (3,5 jaar) port met 
tonen van noten en gedroogd fruit. Elegant, 
met een mooie balans en licht gekoeld op zijn 
best!

ALVADA 5Y
Madeira

Alvade is een blend van realtief jonge Ma-
deira’s die enkele jaren geleden door Blandy’s 
geëerd werd als een symapthieke kennis-
making met Madeira. Halfzoet van stijl en 
dus ideaal met heel wat desserts en kazen.

NIEPORT 30Y 
Dirk Nieport

Roodachtig bruin met levendige oranje re-
flecties, Neus: het aroma, tonen van gekara-
meliseerde jam die allemaal erg soepel en 
verfijnd. Mond: de smaak is een prachtig 
voorbeeld van de frisheid.

W W W . H E T V E R S C H I L . C O M  -  S I N D S  1 9 9 2

8

14 8

12,5

117,5



8 MAGAZINE HET VERSCHIL / NUMMER 1 • JAARGANG 15 / 2015 APRIL/MEI

Gin

Smaakvol en veelzijdig ingrediënt in long-
drinks en cocktails. Goed mixbaar en toch 
bomvol karakter. Gin heeft stijl, karakter en 
is gewoon heel erg lekker.  Vinden wij, en ge-
lukkig veel mensen met ons. 

Hoe wordt Gin Gemaakt?

Gin is een sterke drank, verkregen door distil-
latie van een vergist graan, waaraan tijdens 
het distillatieproces kruiden en specerijen 
zijn toegevoegd.

Distillatie

Gin is een sterke drank gemaakt van neutrale 
alcohol geproduceerd in een ‘Continious Still’. 
Neutrale graanalcohol (meestal op basis van 
tarwe) wordt gedistilleerd tot 96%. Dan wordt 
het aangelengd met water tot het ideale al-
coholpercentage van 60%, waaraan de kru-
iden en specerijen worden toegevoegd en ge-
distilleerd. Door de smaken mee te distilleren 
komen de essentiële oliën hiervan vrij. Bij de 
distillatie wordt alleen het beste en meest 
pure van het distillaat, gebruikt. Het ‘hart’ 
van het distillaat wordt door de juiste tim-
ing gescheiden van de kop en de staart, de 
mindere delen. Er ontstaat een pure, intense 
smaak en aroma.

Jeneverbes 

Voor botteling wordt de gin aangelend met 
mineraal- of gedemineraliseerd water tot 
het gewenste alcoholpercentage. Gin is een 
sterk alcoholische drank met een wettelijk 
bepaalde dominante smaak van de jenever-
bes. Gin heeft binnen de EU een minimum al-
coholpercentage van 37,5%, en in de V.S. van 

40%. In het algemeen geldt dat alcohol de smaken in de gin 
vasthoudt, dus hoe sterker hoe meer smaak.

Kruiden en specerijen

De dominante jeneverbessmaak is wettelijk bepaald. Verder 
is de basis van gin neutrale alcohol gecombineerd met kru-
iden en specerijen. Naast jeneverbes zijn korianderzaden, 
engelwortel, gedroogde citroen, limoen of sinaasappelschil en 
iriswortel veelvoorkomen. Maar tegenwoordig wordt de var-
iëteit aan kruiden alleen maar breder. Los van alle verschil-
lende stijlen, onderscheiden we drie soorten gins: London Dry 
Gin, Distilled Gin en Compound Gin

 
I’ll stick with gin. Champagne is just ginger ale that knows somebody.
M*A*S*H, Hawkeye, “Ceasefire,” 1973



9MAGAZINE HET VERSCHIL / NUMMER 1 • JAARGANG 15 / 2015 APRIL/MEI

BIERCÉE GIN 44% - BELGIË
 De smaak van de koriander en komijn zijn 
intens aanwezig maar ook de cacao is in de 
verte te bespeuren. de smaaak is dus een 
explosie van citrus- en kruidenaroma’s met 
een lange nazinderende afdronk.
Serveren met Fever-Tree tonic  water en 
citrus

GIN MARE
De smaak heeft veel body met een ol-
ieachtige structuur, je proeft de jeneverbes, 
frisse koriander en de smaak van rozemarijn 
en tijm
Serveren met rozemarijn en kerstomaatje en 
fevertree mediteranian

CITADELLE GIN 
Aangenaam en aromatisch karakter met 
prachtige ondertonen van verse bloemen, 
jasmijn,kamperfoelie en kaneel. 19 bo-
tanicals. het is een levendige gin met een 
uitgesproken floraal karakter. 
Serveren met fever tree en sinaas.

FLEMISH GIN-20-3
Deze gin wordt gestookt in authentieke 
koperen ketels, volgens stokerij de Moor in 
Aalst is gin een Vlaamse uitvinding. Een zeer 
complexe smaak met de jeneverbes als de 
basis en daarrond de intense smaken van de 
citrus en de kruiden 
Serveren met. sweppes ginger en cardomon 
en citroen

BOTANIC ULTRA PREMIUM GIN 45° 
Botanicals Boeddha’s hand is afkomstig 
van China en India en zorgt voor een frisse 
impuls, een citrus variant met een unieke 
vormgeving. 
Serveren met fentimans en citroen %

BOMBAY SAPPHIRE GIN
Een aroma van jeneverbes en citrus, maar 
ook pepers en kruiden zijn duidelijk aanwezig.
Op het smaakpalet is deze gin zeer delicaat 
en licht fruitig.  
Serveren met fever tree en citroen

MOMBASA CLUB GIN 
Mombasa club gin ruikt exotische en smaakt 
zoet en tegelijk fris. In 1 woord elegant.Het 
geheel is best kruidig en de limoen- en anijs 
tinten dragen bij tot het geheelpakket.Deze 
gin  is op basis gemaakt van een recept uit 
1888 Serveren met fentimans en citroen

MET DE AANGEPASTE TONIC + 2,5 
Kiest u zelf liever uw tonic, vraag ernaar!

HENDRICK’S GIN
Hendricks gin is een verfrissende Gin met 
een stevig karakter, subtiele smaken en een 
fleurig aroma.Dit komt onder meer door de 
esseces van de komkommers en oliën uit 
Bulgaarse rode rozeblaadjes. 
Serveren met Pimienta rosa en komkommer

W W W . H E T V E R S C H I L . C O M  -  S I N D S  1 9 9 2
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THE LONDON N°1
Dit is een van de klassiekers en de meest 
herkenbare en typische London Dry gin op 
de markt.Beefeater Gin heeft een scherpe en 
droge smaak, in de neus heeft hij de jenever-
bes en zwarte peper. In de mond een explosie 
van citrus.Serveren met sweppes premium 
tonic en citroen

MONKY 47
een artisinale wintergin. in de smaak is hij 
zeer fris en fruitig met toetsen van de jenev-
erbes en amandelen deze gin is gedestileerd 
met 47 botanicals en aangevuld met wilde 
sleedoornbessen. 
Serveren met Sweppes Prium tonic en citro-
engras..

COCKNEY’S GIN
Cockney’s Premium Gin is de oudste gin 
afkomstig uit Vlaanderen gebaseerd op het 
originele recept uit 1838 aangevuld met 15 
andere weluitgekozen botanicals wat hem 
vandaag maakt tot een kruidige maar frisse 
gin.Serveren metGinger & Cardamon  en 
Sinaas

FILIERS GIN
De hop van eigen bodem geeft deze gin een 
typische en toch apparte bitterheid. Bij het 
openen van de fles ruik je lavendelbloesems, 
koriander en citrus.De smaak kan beschreven 
worden als zacht,fruitig, floraal en fris. 
Serveren met 1724 Tonic water en citroen

SAFFRON GIN 
Saffron gin heeft een diep orange kleur en 
een aroma van sinaasappel en mandarijn.
Hij biedt een zacht mondgevoel en een 
subtiele,redelijke uitgestelde smaak van saf-
fraan.Serveren met sweppes Premuim tonic  
MAAR liever puur met koffiebonen & ijs.

BULLDOG GIN 40%
Wanneer je de fles openmaakt, komt je een 
heel floral boeket van coriander en citrus te-
gemoet.De smaak is vrij droog en zacht waar 
de jeneverbes de dominante rol speelt 
Serveren met Sweppess piment , peperbollen 
en citroen

BEEFEATER “24”  
Beefeater Gin heeft een scherpe en droge 
smaak, in de neus heeft hij de jeneverbes en 
zwarte peper. In de mond een explosie van 
citrus. 
serveren met sweppes Azahar & Lavanda 
tonic en citroen

SPRING GIN ORIGINAL 43,80 %
Dit is een gin  van Manuel Wouters gedestil-
leerd bij filliers. Extreem helder van smaak en 
waarborgt de frisheid van citrus in combina-
tie met specifiek (naald)bos aroma. Zeer fijn 
in smaak met hints van anijs en koriander. 
Serveren met Fentimans Tonic  en citrus

W W W . H E T V E R S C H I L . C O M  -  S I N D S  1 9 9 2
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MET DE AANGEPASTE TONIC + 2,5 
Kiest u zelf liever uw tonic, vraag ernaar!



PROMO CHAMPAGNE EN 
OESTERS

Voor slechts 4,5 euro extra krijgt u van 
ons 3 overheerlijke oesters bij uw apero
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O n z e  b u b b e l s  à  l a  c o u p e

Cava Sabartés Brut Reserva 
23% Macabeo – 41% Parellada – 26% 
Xarel-lo – 10% Chardonnay, Lichte kleur 
met fijne parels fijne neus met toets 
van citrus en appel zachte parel in de 
mond met fijne afdronk van appel. 
De Chardonnay zorgt voor de fluwele 
afdronk

Pommery 
40% chardonnay, 30% pinot noir, 30% pinot meunier. 3 
jaar rijping op fles. 
Fris, levendig, fijne en delicate Champagne. De geur 
van citrusvruchten en witte bloemen gecombineerd 
met de geur van kleine rode vruchten. De wijn is 
rond, uitgebreid, delicaat en langdurig. De smaak is 
zuiver zonder droog te zijn. 

Pommery Brut aoc Apanage Rosé 
Mooi zacht en open, fris en opwekkend, 
granny smith appel, fijne zuren en een 
prachtig belletje. Droge mousserende 
rosé. Druivenras Chardonnay, Pinot 
Noir & Pinot Meunier Kleur
Bleek zalmroze met fijne belletjes.

7,5

12

10,5

PROMO
doe eens zot
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Rum
Rum drinken voor het goede doel?

Ja dat kan, kies dan voor onze Zacapa

Deze rum is het resultaat van het arbeidsin-
tensieve en door de overheid streng gecon-
troleerde Solera-systeem. Daarbij worden 
vaten van dezelfde rum met een verschil-
lende leeftijd, boven elkaar gestapeld met de 
oudste rum beneden en de jongste van boven. 
Wanneer een klein deel van de oudste rum in 
het onderste vat gebotteld wordt, wordt dit 
vat aangevuld met rum uit een hoger vat, dat 
zelf weer aangevuld wordt door weer jongere 
rum. Wanneer het bovenste vat uiteindelijk 
leeg is wordt dit opnieuw gevuld met verse 
rum en laat men de volledige toren opnieuw 
rijpen. Het resultaat is één van de meest ge-
prezen en complexe rumsoorten ter wereld.

Bijzonder is dat het eigenlijk puur gedronken 
het beste tot zijn recht komt. Simpelweg als 
aperitief of bij de koffie. Doe een blinde test 
en je zult in eerste instantie denken een glas 
cognac in je handen te hebben. 

Met de productie worden ruim tweehonderd 
indianengezinnen uit Guatemala in hun lev-
ensonderhoud voorzien. De rieten bandjes 
om de flessen worden namelijk stuk voor 
stuk met de hand geweven door de Quiché-
vrouwen uit het dorpje Jucatan. De vlech-
ttechniek wordt overgedragen van generatie 
op generatie en is ontstaan tijdens de Maya-
cultuur.

Proeven maar!

Geschiedenis

In de 16e eeuw plantten Spaanse en Portugese kolonisten 
suikerriet aan in Brazilië. De Brazilianen noemen hun rum 
cachaça. Vanuit Brazilië verspreidde de kunst van het rum 
stoken zich over zee naar andere landen in het Caribische ge-
bied. Het werd de favoriete drank van mariniers en zeerovers 
die de woeste Caribische Zee afschuimden.

Nog steeds worden er veel rums gemaakt in de Cariben. Een 
van de beroemdste Caribische rumlanden is waarschijnlijk 
Cuba (de bakermat van Bacardi en Havana Club). Rum wordt 
ook geproduceerd in een groot aantal andere delen van de 
wereld, waaronder Centraal- en Zuid-Amerika, Europa en 
zelfs Azië. Er zijn in totaal ruim 40 landen, die allerlei verschil-
lende soorten rum produceren. Heldere witte rums vormen 
de ideale basis voor heerlijke cocktails als de Cuba Libre en 

Piña Colada, terwijl bru-
ine en oudere rums prima 
puur gedronken kunnen 
worden.

Zacapa
The Zacapa story reaches its peak at The House Above the Clouds, 
2300m above sea level. 
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HAVANA CLUB BLANCO 3Y
De term “añejo” slaat op het natuurlijke 
rijpingsproces eigen aan elke Havana Club 
rum. 
Havana Club is de authentieke Cubaanse 
rum die in Cuba zelf geproduceerd wordt 
sinds 1878 volgens het oorspronkelijk recept 
van de Cubaanse rummeesters. Om de 
consument te beschermen, de oorsprong en 
de kwaliteit van zijn grootste exportproduct 
te beveiligen heeft de Cubaanse Staat een 
officiële zegel ingevoerd die de kwaliteit en 
de 100% Cubaanse oorsprong garandeert. 

ZACAPA CENTENARIO 15Y
Een mooie amberkleurige Premium Rum, 
gerijpt in uitgebrande eikenhouten vaten.
Aroma’s van gebrande noten, chocolade en 
een zweem van honing.
Rond, zacht en fijn in smaak.
Eerste plaats met maar liefst 97 punten en 
winnaar van een platina medaille op de wed-
strijd van het prestigieuze Beverage Tasting 
Institute in Chicago Een absolute aanrader..

MOUNT GAY 1703
Het summum!

Kastanje-oranje tint. Leer, tabak en verkool-
de melasse neus. Deze rijke rum smaakt naar 
zoete tabak, karamel & eikel.

Kan moeilijk niet omschreven worden...

HAVANA CLUB AÑEJO ESPECIAL
Een blend van Cubaanse rums die elk drie tot 
zes jaar oud zijn. Deze authentieke Cubaan 
is de meest toegankelijke, gerijpte bruine 
rum uit het Havana Club gamma. Alleen de 
Havana Club Añejo Especial brengt het echte 
Cuba in de Cuba Libre.Hoe maak je deze? 
Meng in een cocktail-glas 5 cl Añejo Especial 
en het sap van een halve limoen. Leng aan 
met cola en versier met een schijfje limoen.

HAVANA SELÉCTION DE MAESTROS
Wonderlijk gecompliceerde rum met een bo-
terbabbelaarachtige (babelutte) honing smaak, 
kruidige eik en fruit. 
Het rijpingsproces vindt langzamer plaats op 
grote hoogte waardoor de rum een intensere 
geur, smaak en kleur krijgt. Rums van verschil-
lende vaten en gehaltes van rijpheid worden 
vermengt om zijn onderscheidende karakter te 
geven. Dit noemt men het Sistema Solera. Wordt 
gedistilleerd uit de eerste pers van suikerriet, 
bekend als “virgin sugar cane honey”. Het suiker-
riet groeit op de vruchtbare,vulkanische aarde 
van de Guatamalteekse kust.

HAVANA CLUB 7 AÑOS
Gemaakt op basis van de beste rietsuikers. 
De ongeëvenaarde kunst van de assemblage 
gecombineerd met de 7 jaar rijping geven 
aan deze rum een uitzonderlijk boeket. Op 
deze variant zijn alle Cubanen trots! Kenners 
weten hem vooral als digestief te waarderen. 
Hij hoort dus thuis bij de lekkerste eaux-de-
vies... En hier past bovendien zijn streekge-
noot, de havanasigaar, uitstekend bij.

W W W . H E T V E R S C H I L . C O M  -  S I N D S  1 9 9 2
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Vodka
Made in Rusland?

Eerste wodka

Wodka is een sterke heldere drank en de 
naam is afgeleid van een Russisch woord dat 
‘watertje’ betekent. De drank is afkomstig 
uit het westen van Rusland of uit Polen en 
nog steeds bestaat tussen beide landen 
een discussie over de herkomst. Al voor 
1400 werd wodka gestookt, destijds werd 
het van druivenmost gemaakt. Wodka had 
destijds een alcoholpercentage van slechts 
14 procent. In vergelijking: tegenwoordig ligt 
het alcoholpercentage van de drank tussen 
de 35 en 70 procent.

Wodka werd een sterke drank

Na de ontdekking van het destilleerproces 
werd de drank sterker gemaakt. Het 
destilleerproces werd aan het eind van de 
Middeleeuwen ontdekt. In die tijd ontdekten 
wetenschappers dat wanneer alcohol 
opgewarmd werd deze sneller verdampte dan 
water. De opgevangen damp werd afgekoeld 
en was weer een vloeistof maar dan met een 
hoger alcoholpercentage: een destillaat. Door 
deze ontdekking ging men experimenteren 
met alcohol op basis van diverse producten, 
zoals graan en suikerriet.

In Oost-Europa werd deze techniek 
waarschijnlijk verspreid door monniken 
die dit eerder al in West-Europese steden 
hadden gedaan. Wodka werd in Rusland en 
Polen spoedig een populaire drank onder alle 
lagen van de bevolking. De grote vraag naar 
de drank zorgde voor een bloeiende wodka-
industrie en in sommige steden in Rusland 

en Polen stonden eind 16e eeuw soms wel 500 stokerijen.

Wodka van de staat

Na de Russische Revolutie in 1917 kwamen de stokerijen in 
handen van de staat. Veel wodka-producenten vluchtten naar 
het buitenland, waaronder de beroemde familie Smirnoff, die 
ondernemingen in het buitenland vestigde. Deze familie bezat 
voor de Russische Revolutie de grootste stokerij in Moskou 
en leverde wodka aan de Tsaar.

vodka; “watertje” 
verkleiningsvorm van water
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BELVÉDÈRE - POOLSE VODKA
Belvedere is een premium vodka uit Polen. 
Anders dan goedkopere vodkas is deze vodka 
speciaal gemaakt uit een ander type graan de 
Dakowskie Zlote rye waardoor hij een bijna 
unieke smaak heeft.

GREY GOOSE
Grey Goose is afkomstig uit de Franse 
Cognacstreek. Deze vodka heeft dus niet 
alleen een uitzonderlijke oorsprong, maar 
ook een bijzondere smaak. Zo bijzonder zelfs, 
dat Grey Goose werd verkozen tot de beste 
degustatievodka ter wereld. Grey Goose bek-
roont immers de eeuwenoude ambachtelijke 
traditie van de meesterstokers uit de regio. 
Zij distilleren de granenalcohol in vijf continu-
fasen en gebruiken daarbij uitsluitend Franse 
tarwe uit de befaamde graanschuur “la 
Beauce”. In elk glas Grey Goose proeft u een 
subtiele, krachtige smaak, met ronde aroma’s 
en een lange afdronk. Wereldwijd kan men de 
vodka erg smaken, van Londen tot Sjanghai 
en van New York tot Moskou.

ZUBROWKA BISONKRUID VODKA
uitspraak: /Zjoebroefka/ is een Pools wod-
kamerk, als ook de soortnaam voor een type 
wodka dat gemaakt wordt volgens de produc-
tiemethoden van de originele eubrówka. Het is 
een gearomatiseerde graanwodka uit rogge, met 
40% alcohol. Aan het destilaat met een zeer hoog 
percentage alcohol, wordt een tinktuur toe-
gevoegd van de plant Veenreukgras (Hierochloe 
odorata). Dit geeft de wodka een specifieke 
smaak en gelige kleur.

W W W . H E T V E R S C H I L . C O M  -  S I N D S  1 9 9 2
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Sherry
Sherry (ook: xeres of xereswijn)

is een Spaanse versterkte wijn die door mid-
del van het solera-systeem wordt opgevoed. 
Sherry is afkomstig uit de streek van Jerez de 
la Frontera in het uiterste zuiden van Anda-
lusië. Sherry is de Engelse verbastering van 
Jerez.

De streek, de Marco de Jerez, waarvan de 
volledige naam Denominaciones de Origen 
Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar 
de Barrameda is, heeft een aantal kenmerken 
die sherry tot een unieke wijn maken. Ten ee-
rste is er het microklimaat met veel regen in 
de lente en herfst en veel wind in de zomer. 
Ten tweede is de bodem zeer kalkrijk, wat een 
aparte smaak geeft aan de druif. Die bodem 
houdt bovendien veel vocht vast, waardoor er 
ook in de zomer voldoende water is voor de 
druiven. Ten derde is het één van de weinige 
regio’s ter wereld waar de Palomino-druif 
groeit die voor 80% van de sherry gebruikt 
wordt.

Er zijn verschillende typen sherry in de juiste 
volgorde:

Dry: droge sherry

Fino: licht, fris en droog met een amandels-
maak. Heeft een lichtgele kleur

Amontillado: een droge en aromatische sher-
ry met een hazelnootsmaakje. Is amberk-
leurig.

Manzanilla: kruidig en droog met een beetje 
ziltachtige smaak. Heeft een strogele kleur 
en is gemaakt aan de Atlantische Oceaan 
rond Sanlúcar de Barrameda. Medium: beetje 
zoet met een notensmaak maar ook vol en 

aromatisch. Bijna altijd een blend van Fino en Pedro Ximénez. 
Heeft een amberkleur.

Oloroso: een droge en volle sherry met een zoetachtige smaak 
in het begin. Is amber of mahonie van kleur. .

Amorosso: een half droge sherry die soms een houterige 
rooksmaak laat maar altijd lekker is als aperitief.

Pale Cream: een blend van de Fino en een speciaal gemaakte 
wijn. Is lichtzoet en pittig van aroma. Bevat een lichte noten- 
en honingsmaak en heeft een bleekgele kleur. 

Palo Cortado: een sherry die door de natuur gemaakt wordt. Is 
complex, indringend en verfijnd. Is een soort combinatie van 
Oloroso en Amontillado.

Pedro Ximénez: een volle en krachtige sherry met een zeer 
zoete smaak. Heeft een licht aroma van rozijnen en is bijna 
stroop. Is zeer donker van kleur.

Cream Sherry: meestal een mengsel van Oloroso en Pedro 
Ximénez. Smaakt naar noten en rozijnen met een fluweel-
zoete smaak. Heeft een zeer bruine kleur met 15,5%-20% alco-
hol. Goed te combineren met nagerechten met chocola

 
Alle sherry is wijn, niet alle wijn is 
sherry.
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LUSTAU JARANA FINO
Lichte, frisse, droge wijn
Smaak van Amandel
Lichtgele kleur
Biologische rijping onder flor
Alcoholpercentage = 15%.

LUSTAU LOS ARCOS AMONTILLADO
Droog en zeer aromatisch
Meer body dan Fino en Manzanilla
Smaakt licht naar hazelnoot
Amberkleurig
Rijpen soms meer dan 30 jaar in soleras
Alcoholpercentage = 16% - 20%

SOLERA 15 YEARS SWEET OLOROSO
Volle wijn
Van nature droog, maar deze smaakt zeer 
zoet
Maakt in de aandronk een beetje een zoete 
indruk
De kleur varieert van diep amber tot mahonie
Rijpen soms meer dan 30 jaar in soleras
Alcoholpercentage = 17% - 22%

LUSTAU PAPIRUSA MANZANILLA 
Kruidig en droog 
Enigzins licht zilt van smaak 
Uitsluitend gemaakt in Sanlucar de Barram-
eda aan de Atlantische Oceaan 
Licht strogeel van kleur 
Alcoholpercentage = 15%

LUSTEAU ERMILIN MOSCATEL  
SUPERIOR
Meestal een mengsel van Oloroso en Pedro 
Ximénez 
Een intens fluweelzoete wijn 
Smaakt licht naar noten en gedroogd fruit (ro-
zijnen) 
Bruin tot diep donkerbruin 
Alcoholpercentage = 15,5% - 20%

W W W . H E T V E R S C H I L . C O M  -  S I N D S  1 9 9 2
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Cynar 
(gemaakt van artisjokken) 

Mandarine Napoleon  
(met vers fruitsap)

Pisang Ambon 
(met vers fruitsap)

Gancia

1/2 - 1/2 Recht uit BXL 
half-en-half zou ontstaan zijn doordat beursmakelaars die een minder goede 

dag achter de rug hadden, zich geen echte champagne konden veroorloven

Americano 
De Americano is een cocktail uit de Shortdrinkklasse. Het is één van de officiële 

IBA-cocktails. Hij wordt gewoonlijk als aperitief gedronken.

Tonic - Cassis - Verse limoen - 
Munt - Alcoholvrij

Crodino (Bitter Apero) - Alcoholvrij Pasific de Ricard - Alcoholvrij 
(Anijsdrank uit het warme zuiden)

8

7

7

8

8,5

9 10

6

7
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Kir Kir Pêche 
 (Pommery  & perzik)

Picon Coitreau. Floc de Gascogne

Kir Royal (met Pommery)

Cinzano Wit Ricard Pastis

Campari vers fruitsapCampari puur Spritz (aperol)

Cinzano Rood

Picon witte wijn

8

7

9

12

7,5

7,5

8

12

8,5

7

6,5

7



20 MAGAZINE HET VERSCHIL / NUMMER 1 • JAARGANG 15 / 2015 APRIL/MEI

Antwerpen - Hangar41

 Op zondagmorgen 
durven we hier even 
binnenwippen. Mooie 
gerechten zonder 
meer. Piet Huysen-

truyt komt er ook wel eens over de 
vloer.
 
Ferrier 30: Op wandelafstand van het 
Museum voor Schone Kunsten. Eerlijk, 
Italiaanse gerechten zonder poespas. 
Ook open op zondag. 

Brussel - La.Paix: 
Een superkeuken, superbe-
diening, superwijnen, kor-
tom hier keren we steeds 
tevreden terug.

Tickets Barca

La paix BXL
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WAAR WIJ

GRAAG ETEN
UITERAARD ZIJN WE ZELF ALTIJD OP ZOEK NAAR LEKKERE 
ADRESJES.

DIT LIJSTJE IS WAT WIJ JULLIE KUNNEN AANRADEN.
WE HANTEREN ENKELE CRITERIA: LEKKERE VERSE KEU-
KEN, BETAALBAAR, VLOTTE BEDIENING, WIJNEN DIE ER 
MOGEN ZIJN EN EEN LEUK INTERIEUR.

WAAR WIJ GRAAG ETEN:

London- Maze:  
Een creatie van Ramasy, waar 
een voormalige kok van El 
Bulli zijn ding doet! Gewel-
dig, creatieve gerechten vol-

gen elkaar in sneltempo op! En een 
super kader, wat moet dat meer zijn. 

Parijs - Georges:  
Op het dak van het Centre 
Pompidou, overheerlijk ge-
nieten van de gerechten met 
zicht over de daken van Pari-

js! Trendy en chique interieur, origi-
nele menukaart. Een échte aanrader.

Maze - London
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Letland - Riga 
Vincents: Voor de BMBS: de 
Beau Monde van de Baltische 
Staten... In een kelder, maar 
best wel cosy... Uitgebreide 

keuze à la carte. Innovatief en klassiek 
samen. Sorbet wordt aan tafel bereid. 
Spectaculair, om nooit te vergeten en 
heel lekker op basis van inheemse 
wilde besjes...

Bali - Seminyak 
Gado Gado: Het mooiste res-
taurant ooit gezien. Met je 
voeten ei zo na in het zand.
Je hoort de golven  rollen. 

Pure romantiek in een feeëriek decor. 
De joviale maître hôtel is een plus. En 
de gerechten zijn van een sterren-
niveau. Staat voor eeuwig en 3 dagen 
in ons geheugen gegrifd. 

Oostenrijk - Wenen 
Am Steiereck: Gelegen in 
het park, leuke presenta-
tie van de gerechten, en 
wat bijblijft: als dessert 

konden we kiezen tussen een sigaar 
of een chocoladebereiding… TOP! 

Nederland - Cadzand 
Pure C: Net over de Bel-
gische grens. Unieke lo-
catie, zicht op zand en 
zee. Eten doe je in een 

al even uniek decor: wit gecom-
bineerd met natuurelementen. En 
ja hoor, de creaties van Sergio Her-
man, die mogen er ook best wezen 
:-) Wel, lang van tevoren reserveren... 

De essentie van het eten: “De smaken”!

Wenen - Am 
steirereck
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Frankrijk - Eygalières 
Chez Bru: Eygalières is 
de naam van het dorpje 
waar Wout Bru zijn impe-
rium uitbouwd &Verborgen 

parel in de Provence, Neem plaats 
op het terras en bestel er de lunch 
met een obligate pastis vooraf! 

Spanje - Barcelona 
Tickets: Het nieuwe kindje 
van Ferran Adria, de bezieler 
van El Bulli, ooit ‘s werelds 
nummer 1, is een guitig in-

gerichte tapasbar in het theaterdis-
trict van Barcelona. Alles is opgebou-
wd rond show, cabaret en circus. De 
gasten maken deel uit van dit wonder-
lijk spektakel. Je geeft je ogen de kost.  

Visueel word je onophoudelijk geprik-
keld… niet minder dan 5 kookstations 
staan centraal opgesteld. Wij lieten 
ons verrassen door “La Vida Tapa” een 
ketting van culinaire hoogstandjes… 
in het begin van de avond dienden we 
enkel aan te geven welke ingrediënten 
ons minder lagen. En dan kon de show 
beginnen! We vielen van de ene ver-
bazing in de andere. Non-stop. In onze 
zoektocht naar perfectie staat Tickets 
met stip op 1.  We willen natuurlijk niet 
teveel verklappen… zoek het verder 
zelf maar uit!

Pure C
Cadzand
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De nieuwste gids van de Bib 
Gourmand (Michelin) telt met 
261 restaurants, waaronder 

43 nieuwkomers, een recordaantal 
adresjes voor lekker eten met een ‘uit-
stekende prijs-kwaliteitverhouding’, 
onder de 35 euro. Dat meldt Michelin. 
 
In België is Wallonië met twaalf nieu-
wkomers het best vertegenwoordigd. 
“De meest opvallende trend is dat 
heel wat zaken zich specialiseren in 
wijnen, die ze combineren met lek-
ker eten”, zegt woordvoerster Ellen 
Neukermans (Michelin). “Zo biedt 
‘Les Vrais Soudeurs’ uit het Henegou-
wse Thuin een keuze uit meer dan 
200 wijnsoorten, waaronder heel wat 
gegeerde exemplaren, die het kop-
pelt aan gerechten die bol staan van 
smaak en uitmuntende producten. 
Die heerlijke harmonie tussen wijn 
en spijs vindt men onder meer ook 
bij ‘Mondevino’ uit het Limburgse 
Borgloon en ‘Le Wine Bar Sablon des 
Marolles’ uit Brussel.” Vanwege de 
creatieve combinaties, zoals bijvoor-
beeld een restaurant dat aansluit op 
een krantenwinkel of een wijnwinkel 
die aansluit op een restaurant, krijgt 
de hoofstad een speciale vermelding 
van de gids.
 
Zo staan wij in de gids: 

Dit adres maakt de “Gourmand” 
in Bib Gourmand helemaal 
waar: een keuken die voluit 

gaat voor zowel verfrissende ger-
echten als bereidingen waar we met 
z’n allen maar niet genoeg van kun-

nen krijgen. Hedendaagse creatie of 
oerdegelijke klassieker – de ameri-
cain en het stoofvlees zijn hier de 
plat préféré: alles wordt bereid met 
dezelfde drive en vaak een schalkse 
knipoog. Hier worden de frietjes nog 
in echt ossenwit gebakken! De com-
plexloze gerechten dragen de stem-
pel van de patron: u herkent hem 
aan de brede glimlach waarmee hij 
zijn vele trouwe gasten verwelkomt. 
 
De joviale keuken en dito bedi-
ening komen prima tot hun re-
cht in het warme decor, met 
bakstenen muren en veel hout. 
 
© Guide Michelin

1 week voor de presentatie van de 
nieuwe Michelin gids voor 2015, 
traditioneel gepresenteerd op de 

maandag van horeca - expo, wordt de 
speciale gids Bib-Gourmand BeNeLux 
gepresenteerd. Dus begin november 
is altijd een spannende periode voor 
ons

Zijn we er nog bij? Welke nieuwe 
adresjes mogen we binnenkort 
zelf eens gaan ‘ontdekken’ en 

onze voetjes onder tafel schuiven?

De gids verzameld 
de beste adresjes 

MICHELIN 
BIB -GOURMAND
Dit geeft aan dat het restaurant een lekker menu serveert 
(voorgerecht, hoofdgerecht en dessert) voor een maximumprijs 
van 37 euro (38 euro in de hoofdsteden Brussel, Luxemburg en 
Amsterdam). Het gaat om restaurants met een uitstekende prijs-
kwaliteitsverhouding.

Gerechten vermeld in de Gids:  
Steak tartaar, aan tafel bereid met 
verse frietjes 
Gebakken zeetong met gestoofde 
groentjes en gepersilleerde aardap-
peltjes 
Kalfsribstuk met kappertjes, olijven, 
notensalade en parmezaan
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= Michelin Bib-Gourmand menu =
4 gangen • 37 euro 

Brique gevuld met zachte Belgische geitenkaas en met 
steranijs opgelgede ananas, canneloni van verse ananas gevuld 

met fijne ijsbergsalade en rode ajuin, mosterdgel, Gentse mostrerd en 
mosterdzaadjes 

of 
Terijaki van Charolais filet puur, lauwe noedelsalade op z’n oosters gebracht 

met rode pepers, koriander, mango, opgelegde witte selder zoet-zuur 
of 

Grote, dikke gamba gemarineerd met knoinngskruid, gegrilde auberginne, 
tomatensalade +5 euro  

 
Asperges op Vlaamse wijze op de wijze van Guy van Cauteren + 3 euro 

of 
Véloute van Mechelse asperges met handgepelde grijze garnalen, 

bergamotolie en crumble van pop-corn met vadouvent 

 
Ribstuk van Hollands kalfje, fijne frietjes, waterkerssalade en krul van 

ganzenlever, verse tomatenketchup 
of 

Zeebaars met cous-cous, scheermesjes, pesto van paprika, groene asperge, 
olie van Mergese worstjes + 5 euro 

of 
Opgerolde lasagne gevuld met andijvie, tallegio, geconcasseerde tomaat en 

asperges, heerlijk gegratineerd 

 
Ganache van caramel chocolade, soepje met verveine kruid, in Belgische ginn 

opgelegde kiwi en kaneel 
of 

Aardbeien, als espuma, als cremé au beurre, natuur met koningskruid, 
Thema is duidelijk = Fraisen! 

Of 
Quattro van 4 gerijpte kaasjes volgens de regels der kunst van de hand van 
kaasmeester Brantegem, (Brie, Compté, Bleu d’auvergne, Taleggio) chutney 
van rode ui & citrusfruit, broodje met vruchtenmélange & knapperige noten 

+ 5 euro 

..::  Onze menu enkel per volledige tafel ::..



C U L I B O X
M O E D E R  e n 
V A D E R D A G

H E T  V E R S C H I L
HEERLIJK  DINEREN BIJ U THUIS VOOR EEN EERLIJKE PRIJS 39,- / PER PERSOON

SindS 2006 verzorgt Het verScHil, door le guide MicHelin bekroond Met een bib-gourMand label, 
traiteur tijdenS de feeStdagen. u kan eenvoudig een 4 gangen Menu beStellen waarMee u kan Scoren voor 
bij uw geliefde. Héérlijk genieten. zonder zelf inkopen Hoeven te doen.
gaStronoMiScH & exquiS dineren. zonder zelf uren aan Het fornuiS te Staan.
gezellig tafelen & blijven nakeuvelen, zonder ScHuldgevoel. 

Hapjes:
Pralinne van ganzenlever met pistache

&
Blini met haringkaviaar en gel van citroen

--
Terijaki van Charolais filet puur, lauwe noedelsalade op z’n oosters 

gebracht met rode pepers, koriander, mango, opgelegde witte selder 
zoet-zuur

--
Véloute van Mechelse asperges met handgepelde grijze garnalen, ber-

gamotolie en crumble van pop-corn met vadouvent
--

Kreeft met gewokte oosterse groentjes, salsa van Thai basilique (+15 
euro)

--
Ribstuk van Hollands kalfje, fijne frietjes, waterkerssalade en krul van 

ganzenlever
--

Heerlijk citroentaartje afgewerkt met Italiaanse meringue

www.culibox.be



VERBODEN TE DELEN OP SOCIALE MEDIA

Enthousiaste 
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 dis-
cussie losgebarsten! 
Gelukkig geeft me-
rendeel 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!

Wijn van de maand.

-VLOTTE LUNCH € 22,5 -
vlotte luncH. proef dagverSe topingrediënten door onze keukenbrigade  verraSSend gebracHt. 

elke weekdag te proeven! 

een creatief voorgerecHt, op Het ritMe van de Seizoenen

--ooooo--
wat de baaS vandaag eet, een HoofdgerecHt dat eruit ziet alSof Het voor u uit een culinair Magazine werd geplukt. 

en dan Hebben we nog geen woord over de SMaak gerept...

DOMAINE DU GOUYAT BERGERAC
Bergerac

Combineert uitstekend met gemengde salades 
en voorgerechten op basis van vleeswaren, 
gevogelte en witvlees, gegrild of gebakken 
rood-, wit- of lamsvlees, gegrild gevogelte, 
vlees of gevogelte in (rode wijn) saus met wat 
gebakken bospaddestoelen etc.

Prijs op het internet:  18
Normale prijs:   54

Promo prijs:   33



VOORGER-
ECHTEN
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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 lusten zal?

Filet puur  € 21
Teriyaki van Charolais filet puur, lauwe noedelsalade op z’n oosters 
gebracht met rode pepers, koriander, mango, opgelegde witte selder 
zoet-zuur. 照り焼き, テリヤキ is een Japanse kooktechniek, waarbij 
gesneden vis of vlees wordt gebakken (yaki) in een marinade van 
sojasaus, waardoor het een speciale glans (teri) krijgt. 
De saus voor teriyaki wordt gemaakt van onder andere soja, suiker 
en rijstwijn.

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.

Gamba  € 18
Grote, dikke gamba gemarineerd met knoinngskruid, gegrilde auber-
ginne, tomatensalade

Aspergesoep  € 9
Véloute van Mechelse asperges met handgepelde grij-
ze garnalen, bergamotolie en crumble van pop-corn met 
vadouvent

=100% Veggie



Brique met geitenkaas € 14
Brique gevuld met zachte Belgische geitenkaas en met steranijs 
opgelgede ananas, canneloni van verse ananas gevuld met fijne 
ijsbergsalade en rode ajuin, mosterdgel, Gentse mostrerd en 
mosterdzaadjes

Bresola ‘filet d’anvers’  € 15
Carpaccio komt regelrecht uit de laars van Europa. Alles begint met een 
stuk rundvlees van topkwaliteit.  
Wij werken verder de dun gesneden gepekelde filet af met truffelvinai-
grette, appelkappers, rode ajuin, pijpajuintjes, zongedroogde tomaat  en 
mosterdsalade

Asperges ‘flamande’    € 16
Asperges op Vlaamse wijze op de wijze van Guy van Cauteren.  
De lente, da’s hét seizoen voor asperges. Beter dan nu zal je het 
witte goud niet vinden. De klassieke bereiding op z’n Vlaams, met 
ingrediënten die zacht zijn van smaak, laat de groente volledig tot 

z’n recht komen. 

Huisgerookte Schotse  € 17
Wilde, huisgerookte zalm uit Schotse wateren, mi-cuit, car-
paccio van avocado, zalf van radijsjes, crumble van Aalster-
se trots, boterhamsoldaatjes & nuances van citroen

King-krab  € 21
Dikke poten van krab, opengesneden en gegratineerd met 
heerlijke chilly boter, heerlijke gemengde salade aange-
maakt met verschillende verse tuinkruiden. Tip van de dag: 
Gebruik een broodje om de jus uit de schalen op te dop-
pen! Een échte smaakbom!

Trage bediening enkel op aanvraag! 
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Maak gebruik van onze wifi !
netwerk: bureau  inloggen met ons telefoonnummer 0474 981698  en surfen maar!

HET ÉCHTE 
ETEN

Filet ‘pure’ € 31
Het malste stukje dus kozen we voor filet pure, gebakken volgens uw wens geserveerd met 
een kropsalade en een puntzakje verse frietjes.  U kiest zelf de saus waar u op dat moment zin 
in hebt: champignons,  verse béarnaise of peper.+ € 3,5

Ierse Rib-Eye € 27
De rib eye steak is een variant van biefstuk. Het vlees voor een rib eye steak wordt afgesneden 
aan de voorkant van de rug van een rund en zit van aan de lende. Het vlees is zachter dan dat 
van de lende. Dit heeft ermee te maken dat de voorkant van het rund minder gespierd heeft. 
Hoe minder bindweefsel (dat bij spieren aanwezig is), hoe malser het vlees. Rib eye steaks 
hebben een duidelijke vetstructuur. Dit zorgt voor een diepere smaak. 
Volgens uw wens geserveerd met een kropsalade en een puntzakje verse frietjes.  U kiest zelf 
de saus waar u op dat moment zin in hebt: champignons,  verse béarnaise of peper.+ € 3,5

Steak-Tartaar € 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! 

Kalfsribstuk € 28
Het lekkerste stukje kalf fijne frietjes, waterkerssalade en krul van ganzenlever, met zelf berei-
de ketchup!

Supieten  € 36
Dit is een Aalsters dicalect voor deze delicatesse. Krokant gebak-
ken kalfszwezeriken, met mosterdsausje, jonge bladspinazie en 
anna aardappelen

Osso-buco  € 23
De basis van ossobuco zijn kalfsschenkels. Het is een echte Itali-
aanse klassieker die z’n oorsprong heeft in Milaan. We hebben er 
wel onze tijd voor moeten nemen, want dit is slow cooking op z’n 
best, het vlees heeft zo maar even 10 uur in onze oven gezeten. 
Reken maar dat dit geduld beloond wordt!Geserveerd met vers 
gekookte pasta! Mama-mia, een ware delicatesse.



Elke vrijdagavond:  
SUPER DE LUXE SURPRISE MENU
3 gangen voor slechts 19,5 euro, hou onze nieuws-
brief in het oog voor het aanbod! Enkel voor eerste 
dienst van 18u, we hebben onze tafel graag terug 
om 20u

Deel jouw foto 
op Facebook, 

Pinterest of In-
stagram en tag

#tverschil
en maak kans 

op een cadeau-
cheque

Zeebaars € 29
Zeebaars met cous-cous, scheermesjes, pesto van paprika, groe-
ne asperge, olie van Mergese worstjes

Lotte € 28
Gelakte ‘zeeduivel’ in de oven gegaard met aromaten. Met jonge 
bloemkool, gebakken bloemkool en smeltende aardappelen

Inktvis € 29
Calamares gebracht met risotto nero, geroosterde paprika, jonge 
ajuintjes en parijse champginons

Rog € 29
Roggevleugel op de graat gepocheerd, kappertjesboter en smelt-
ende prei, gestoomde schatjes van patatjes

Auberginne € 19,5
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 aubergi-
ne in de oven gevuld met coulis van tomaat en goudgeel 

gegratineerd met mozzarellakaas. Voor extra frisheid zorgt 
het krokante slaatje met seizoensgroentjes en notensalade. 

Rotollo € 15
Opgerolde lasagne gevuld met andijf, tallegio, geconcas-

seerde tomaat en asperges, heerlijk gegratineerd



Gebrande vla  € 8
In het “schoon Vlaams” spreken we over gebrande vla, bereid 
met pistache uit Secillïe binnenin lichtjes lauw en gebrand met 
kandijsuiker. Eén tik van uw dessertlepel en het krokante korstje 
barst open. Een lava van smaak. Doet de term “gebrande vla” 
echt geen belletje rinkelen? Dan verwijzen we graag naar de 
Franse benaming, de crème brûlée.

Sabayon  € 12
(Zaalbereiding) Sabayon bereid met champagne. Blijft iets spe-
ciaals, als ik er één maak (in het midden van de zaal) willen de 
andere klanten er ook één, hét bewijs dat zien doet verkopen!

Dame Blanche € 7,5
Klassieker der klassiekers:  vanilleijsroom met warme  chocola-
desaus op smaak gebracht met tonkaboon. Recht uit de winkel 
van Willy Woncka zijn fabriek 

Ierse Koffie € 8,5
Het dessert voor diegenen die eigenlijk geen dessert wensen, 
bereid met échte Ierse whiskey. En échte slagrooom in plaats 
van spuitbussurrogaten. Geen zonde, wel genot!

Citroentaartje  € 12
Afgebrand met Italiaans schuim • Lemoncurd

Ijskoffie  € 7
Gemaakt van sterke koffie, vanilleroomijs en geslagen 

room, onderaan in het glas kan u de Amaretto en Mas-
caropone koffie terugvinden. Geniet van de gebroken, 

gecarameliseerde pistachenootjes!.

SWEET 4 
MY....



Meesterlijk € 2
Proef gewoon van een lekker ijsje.1 bolletje, mini, kort genie-
ten. Buitengewoon lekker!!

Mango Asiaticoa € 8
Alle mooie smaken van de Aziatische keuken in één dessert. 
De prachtige en veelzijdige mango speelt de centrale rol en 
werkt als verbinding tussen de verschillende smaken

Aardbeien € 8
Aardbeien, als espuma, als cremé au beurre, natuur met 
koningskruid, Thema is duidelijk = Fraisen!

“Sjokolademoes” € 7
“Chocoladeschuim niet modern gebracht” dus luchtige 
mousse met ijsroom en een sneeuw van witte chocolade. 
Meer woorden zijn overbodig.

Kaasmeester € 9
Quattro van 4 gerijpte kaasjes volgens de regels der kunst 
van de hand van kaasmeester Brantegem, (Brie, Compté, 
Bleu d’auvergne, Taleggio) chutney van rode ui & citrusfruit, 
broodje met vruchtenmélange & knapperige noten

Chocolade € 7
Ganache van caramel chocolade, soepje met verveine kruid, 
in Belgische ginn opgelegde kiwi en kaneel
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 Onze KOffieKaart

esPressO €2.80
Van een melange Van zuiVere arabica met een brede, Volle smaak. koffie 
met body en zachte nasmaak.

ristrettO €2.80
“Perfectie wordt niet bereikt als men niets meer kan toeVoegen maar wel 
als men niets meer kan wegnemen” aldus antoine de saint-exuPéry. en 
dan heb je een “ristretto”... door zijn concentratie komt zijn smaak zeer 
sterk tot uiting en dient het bijgeVolg een Perfecte koffiemelange te zijn.

Dubbele ristrettO €3.70
“de Perfectie”, maar dan dubbel...

caPPuccinO €3.50
waar komt de naam Vandaan?
deze koffie kreeg de naam caPPuccino omdat de kleur refereerde naar 
het habijt Van de gelijknamige, Van oorsProng italiaanse kloosterorde. 
een lekkere esPresso met een wolkje gestoomde melk en een snuifje 
kaneel. 

tHee €4.70
“life is like a box of chocolates, you neVer know what you gonna get!” 
deze uitsPraak is hier zeker Van toePassing. maak uw keuze uit 9 ‘losse’ 
theesoorten.

Verse MunttHee €6.70
de charme Van het midden- oosten, met Verse muntblaadjes bereid en 
oranjebloesem.



‘Weg met de alcohol’
(PoPulaire toast, studentenclub
hotelschool ter duinen, KoKsijde - 1989)

De TroubaDours
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Armagnac

Minder populair maar zeker niet minder in-
teressant is armagnac, uit de gelijknamige 
streek, ergens tussen Bordeaux en de Pyr-
eneeën. Armagnac werd en wordt nog altijd, 
zij het niet uitsluitend, op een iets andere 
manier gestookt dan cognac. 

Niet in alambics, waarin bepaalde hoeveel-
heden wijn in één keer wordt afgestookt maar 
in een continu-apparaat, waarin de wijn - ook 
weer zo’n licht wit wijntje, blijft doorstromen. 

De door de hitte van het fornuisje eronder 
ontsnapte alcoholdamp loopt via een buis 
door de instromende koude wijn en conden-
seert en druppelt dan als blank vuur in het 
gereedstaande fust. 

Maar er zijn de laatste tijd veel bedrijven 
overgegaan op de alambic. Armagnac is dan 
wel, net als cognac, een wijndistillaat op hout 
gerijpt maar het is toch anders, uit andere 
grond voortgekomen. 

De zon staat er anders, de zee is verder weg. 
Armagnac is wat aardser, heeft, zoals som-
mige wijnen terroir, een suggestie van de 
grond waarin de wijnstokken staan, de geur 
is wat warmer en directer. 

Een geur van gedroogde pruimen zoals men 
die in de boerderijen van de streek ruikt als 
de warme pruimentaart uit de oven komt. 
Ook een geur van viooltjes, soms iets hon-
ingachtigs als van lindebloesem, ook wel de 
geur van een bos in de zomerzon. 

Ook armagnac is een mengsel en wordt samengesteld uit 
distillaten uit bas-armagnac, de rijkste, Ténarèze, de lichte 
geurige en haut-armagnac, de eenvoudige, stevige.

 Uw gastheer behoort tot het 
“Detachement Belge des Mousquetaires d’ Armagnac”.
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GELAS BAS ARMAGNAC 12 YEARS
Assemblage d’eaux de vie d’au moins 18 ans 
de vieillissement. Une eau de vie harmo-
nieuse entre caractère et vieillissement. La 
qualité revèlant l’empreinte de la maison...

ESPURÉ - BOUNOURE
1974 -Les eaux-de-vie sont issues d’une 
sélection de quatre cépages régionaux 
que sont : le Colombard, le St Emilion, 
l’Uni Blanc et la Folle Blanche. Plus vieille 
eau-de-vie de France, l’Armagnac a fêté 
ses 700 ans en 2010.Très réputés dans le 
Gers, les Armagnac

MAGNOL
1976.
Culture biologique (contrôlée par Ecocert, 
organisme certificateur),
Appellation “Armagnac Ténarèze”,
Armagnacs millémisés, au moins 10 ans 
d’âge, élevés dans nos chais,
Nombreuses médailles (Concours Agricole de 
Paris, Concours des Grandes Eaux de Vie à 
Eauze).

VEIL ARMAGNAX GÉLAS 
DECANTER 18 YEARS
Culture biologique (contrôlée par Ecocert, 
organisme certificateur),

Appellation “Armagnac Ténarèze”, Armagnacs 
millémisés, au moins 10 ans d’âge, élevés 
dans nos chais.

13 15

158
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Brandy & Cognac

Cognac bekomt men door witte wijn te distill-
eren. Hierbij moet men aan een reeks voor-
waarden voldoen. Zo gebruikt men vast gel-
egde druivenrassen (9) uit de Cognac streek. 
Verder moet Cognac twee keer gedistilleerd 
zijn en minimaal een alcoholgehalte van 
40%vol hebben. De Ugni blanc is er veruit de 
meest gebruikte druivensoort.

Het distilleren gebeurt er in een koperen 
alambic. Na de eerste distillatie gaat men 
de brandewijn een tweede keer distilleren 
tot een “eau-de-vie” die men op vaten laat 
rijpen. Ten vroegste tweeënhalf jaar later 
spreken we van Cognac.

De onderverdeling in gebeurt geografisch 
door de 6 districten. De rijpingstijd duidt men 
aan met termen als V.S./ V.S.O.P. en X.O. 
Cognac krijgt door rijping een rondere zach-
tere smaak door de interactie met het hout. 
De scherpe kantjes verdwijnen met de tijd en 
het distillaat evolueert naar een mooie zach-
te spirit. 

Om u zowel op rijpingstijd als op streek te 
laten ontdekken hoe lekker deze hemelse 
drank wel is, voorzien we u van 2 assorti-
menten. Beiden reeksen zijn van dezelfde 
producenten, om écht te kunnen vergelijken: 

ABK6
Maak kennis met ABK6, ontstaan uit de am-
bitie om een modern en eigentijds imago te 
geven aan Cognac en tegelijkertijd het tra-

ditionele productieproces te respecteren. Francis Abécassis, 
eigenaar van het domein, en Simon Palmer, Maître de Chais, 
delen dezelfde passie wat resulteerde in een uitzonderlijk 
zachte cognac met een heel gevarieerd en intens bouquet.

A. De Fussigny
Een selectie van 100% terroire cognac, dus geen blends van ver-
schillende streken, wat wettelijk wel mag natuurlijk. De A. de 
Fussigny heeft met deze Sélection een heerlijke volle en krachtige 
Cognac in handen die ik zeer kan waarderen!

In tegenstelling tot de minimum-richtlijnen van 4 jaar rijping 
voor de VSOP-kwaliteit heeft deze Cognac 8 jaar gerijpt op eiken-
houten vaten.Het destilleren van de wijn voor deze Cognac ge-
beurt inclusief de wijnmoer (natuurlijke sedimenten als gevolg 
van de wijn gisting) hierdoor ontwikkeld de cognac rijkere aro-
ma’s.

De lagering van de A.de Fussigny Cognacs gebeurt in historische 
kelder gelegen aan de oever van de rivier de Charente, deze zorgt 
voor een perfecte vocht-graad wat ideaal is voor het openbaren 
van alle aroma’s van de Cognac.Meer vocht in de lucht betekend, 
wellicht gek genoeg, dat er ook meer alcohol dan water en an-
dere aroma’s uit de vaten verdampen. Dit zorgt eveneens voor 
een rondere, subtielere cognacs. Voor het eikenhout maakt A. de 
Fussigny gebruik van Limousin en Tronçais eiken vaten.

 
Did he say you were like cognac? 
All fire in zee glass?
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BARRYDALE “JOSEPH BARRY CAPE 
POT STILL 10 YEAR BRANDY”
Zuid-Afrikaanse overheerlijke Brandy. In feite 
hetzelfde als cognac, ze mogen de naam 
niet gebruiken vanwege de AOC wetgeving.
Uitgeroepen tot de Beste Brandy ter Wereld, 
in 2009!

GRANDE CHAMPAGNE” 
A. DE FUSSIGNY
Smaak: uiterst subtiel en intens met diep-
gang en verijning, in het aroma vinden we 
thee, leer, rancio, vijgen, pistache en sigaren

VS PURE SINGLE 
Gemiddeld 8 jaar oud. 

Krachtig & aromatisch.

PETITE CHAMPAGNE 
A. DE FUSSIGNY
Vol en rijk karakter, in de geur impressies van 
chocolade, gekonfijte peer, gedroogde vijg, 
peperkoek en dadels.

VSOP GRAND CRU 
Gemiddeld 15 jaar oud. 

Aroma’s van vanille, appel, kaneel en hout-
toetsen. %

BORDERIES 
A. DE FUSSIGNY
Gemiddeld 15 jaar oud. 

Aroma’s van vanille, appel, kaneel en hout-
toetsen. %

XO FAMILY RESERVE 
Gemiddeld 30 jaar oud. 

Complex & elegant. 

Smaakt naar gedroogde vruchten & patis-
serie

FINS DE BOIS 
A. DE FUSSIGNY
Intens en delicaat karakter, met tonen 
van rozijnen, kerenten, pruimen, kastan-
je, creme brulee, vanille, marsepein en 
sinaasappelconfituur.t

W W W . H E T V E R S C H I L . C O M  -  S I N D S  1 9 9 2
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Calvados

Calvados is een op cognac gelijkende sterke 
alcoholische drank (40% - 45%) verkregen door 
het destilleren van appelcider.

Deze appelcider wordt tweemaal gedestil-
leerd, wat resulteert in een destillaat met een 
alcoholpercentage van 69% tot 72%. Hierna 
volgt een rijping op eikenhouten vaten. De 
rijptijd kan variëren van 1 tot 5 jaar. Tijdens 
het rijpingsproces verliest het destillaat een 
deel van zijn alcohol. Voordat de calvados 
verkocht wordt, wordt hij met een kleine ho-
eveelheid karamel gekleurd, maar niet ge-
zoet, zodat de droge smaak behouden blijft.

Gebruikt men als basis geen appelcider maar 
droesem, dan spreekt men van een marc.

In 1946 kreeg één beperkt gebied en één be-
reidingswijze een Appellation d’Origine Con-
trôlée: Calvados du Pays d’Auge.

De drank is afkomstig uit het gelijknamige 
departement (Calvados) in Normandië en laat 
zich uitstekend combineren met de eveneens 
Normandische camembert. Naar de bero-
emde Normandische traditie drinkt men tus-
sen twee gangen van een uitgebreide maal-
tijd een glas calvados, de zogenaamde ‘trou 
Normand’, omdat de sterke alcohol “een ‘gat’ 
brandt dat met nog heerlijker gerechten kan 
worden gevuld”.

CALVADOS ROGER GROULT

Het vijf generaties oude familiebedrijf le Clos 
de la Hurvanière is gevestigd in Normandië in 
het Pays d’Auge, ten zuiden van Lisieux. Op de 

23 hectare zijn meer dan 5.600 appelbomen geplant (17 hec-
tare met hoogstambomen, 6 hectare met laagstambomen). 
Voorafgaande aan de vergisting van oktober tot december 
worden de appelen handmatig gesorteerd. De drie kleine 
alambic’s van de distilleerderij zijn al erg oud en worden nog 
steeds met hout gestookt, dat zorgt voor de klassieke meth-
ode waarop de Calvados AOC Pays d’Auge wordt gemaakt. Ee-
nmaal uit de alambic begint de Calvados zijn ouderingscyclus. 
Hun methodes van assemblage zijn het resultaat van vijf 
generaties experimenteren die elk voor zich bepaalde werk-
wijzen hebben achtergelaten in het huidige proces. Om een 
Calvados te maken die sterk op het fruit is gericht gebruiken 
ze voornamelijk erg oude eikenhouten vaten, de meeste zijn 
ouder dan honderd jaar. ...

Trou Normand.... maak plaats voor nog meer lekkers!
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DU BREUIL VSOP
Du Breuil Fine Calvados - Een klassieke eerli-
jke calvados, redelijk strak en krachtig.

CHÂTEAU DU BREUIL 15 YEARS
A blend of Calvados aged at least 15 years. 
The small quantity of younger brandy in the 
blend gives it its fragrant apple bouquet 
which then gives way to robust tannins of 
old mature Calvados. A rich and voluptuous 
Calvados of great depth. 
Silver medal - International Wine and Spirit 
Competition, London 2006 and 2008, Silver 
medal - Paris 2010.

GROULT VÉNÉRABLE 20 YEARS
Zeer complex bouquet, met het florale 
karakter voorop, toffee, romig. Rijke smaak, 
houtrijping licht merkbaar, met de appel 
toch representatief voor het centraal pallet. 
Warme finish, sterker dan het zachte pallet 
doet vermoeden..

GROULT VÉNÉRABLE 30 YEARS
Deze blend is ongeveer 40 jaar oud. Zeer 
zacht, harmonieus. Ovallend weinig houtin-
vloed voor een calvados van deze leeftijd. 
Neus: aardse tinten, vanille, honing, tabak, 
eikehout. Smaak : zeer geconcentreerd, vol, 
honing, donkere kruiden, ... super!t

MORIN SÉLÉCTION
Hier heeft de familie boomgaarden met maar 
liefst 35.000 appelbomen. Er bestaan on-
geveer 800 soorten appels waarvan Boulard 
er 120 heeft geselecteerd om haar Calvados 
optimaal te kunnen produceren. Elke varieteit 
levert zijn eigen bijdrage aan het product.

In de “Moulin de la Foulonnerie””, gist de cidre 
ongeveer 3 maanden en wordt daarna 2 maal 
gedistilleerd in koperen ketels. Hierna rijpt 
de Calvados minimaal 3 jaar in eikenhouten 
fusten.

8 11

11

116
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Eau de Vie & Grappa

Eau-de-vie 
(Frans voor “levenswater”) is een verzamel-
naam voor allerlei sterke alcoholische drank-
en, die vaak worden gemaakt van vergiste en 
daarna gedistilleerde vruchten.

Herkomst

Al in de Middeleeuwen maakten Franse en 
Zwitserse monniken een eigen eau-de-vie. 
Het woord eau-de-vie komt dus uit Frankrijk 
en het Franstalige deel van Zwitserland. Het 
Deense Akvavit is ook een letterlijke vertaling 
van “levenswater”, net als het Iers-Gaelische 
Uisge Beatha en het Schots-Gaelische Uisge 
Bheatha, waar het woord whisky van is af-
geleid.

Eaux-de-vie worden o.a. gemaakt van 
abrikozen, appels, bramen, kersen, peren en 
pruimen. Een eau-de-vie is meestal helder 
als water maar kan licht gekleurd zijn. De 
drank is tussen de 37,5% en 45%.

Een eau-de-vie werd tot enkele jaren ge-
leden altijd puur gedronken, voor het diner 
of als digestief na een diner. Tegenwoordig 
worden er cocktails mee gemaakt, waarbij de 
wodka, gin of rum door een eau-de-vie wordt 
vervangen, bijvoorbeeld een Mirabelle tonic, 
als een gin-tonic, met een schijfje sinaasap-
pel.

Grappa
Grappa is een Italiaanse gedistilleerde al-

coholische drank, die vervaardigd wordt uit distillatie van 
restanten van de druiven na de wijnbereiding. Oorspronkelijk 
was het een manier om de overtollige trosdruiven niet te ho-
even weggooien aan het einde van het seizoen.

De smaak van een grappa, net zoals bij wijn, hangt af van het 
type druif, de kwaliteit ervan en de vaten waarin ze gerijpt 
wordt en het productieproces (continu of discontinu). Grappa 
heeft een alcoholpercentage tussen de 37,5% en 60%. De wet 
geeft hier enkel een vast minimumgehalte alcohol op, maar 
geen maximum.

Om de drank zachter en zoeter te maken worden soms fruitsi-
ropen of kruiden aan grappa toegevoegd. Jonge grappa wordt 
koud geserveerd, maar wordt soms toegevoegd aan koffie, 
voor een caffè corretto (een gecorrigeerde koffie). Betere, ou-
dere grappatypen worden op kamertemperatuur gedronken 
om de smaak beter gewaar te worden.

Once considered an acquired taste, popular only in Italy, 
Grappa, today, is making itself known around the world.
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DROUHIN MARC DE BOURGOGNE
Besonderheit: Die Firma Joseph Drouhin in 
Beaune im Burgund verfügt über ausge-
dehnte Weinberge und hervorragende Keller. 
Diese Keller geörten einst den Herzögen 
von Burgund und befinden sich unter dem 
Hôtel des Ducs de Bourgogne. Erbaut im 15. 
Jahrhundert für die Herzöge, die oft von Dijon 
nach Beaune kamen um Recht zu sprechen 
und sich um ihre Weine zu kümmern. 

VEILLE PRUNE
Lievelingsdrankje van mijn bovenbuur
De Ente pruim uit de Périgord is een uit-
zonderlijk dikke en sappige pruim die al zijn 
frisheid blijft behouden tijdens het rijpen op 
eikenhouten vaten. Deze rijping zal het distil-
laat een ambere kleur schenken en verfijnen 
met aroma’s van eikenhout en vanille.

WILLIAMINE POIRE
De Williamine vindt zijn oorsprong in een 
prachtige vallei tussen het hooggebergte 
en de Rhone in de Valais. Een mengeling 
van uitsluitend uit de Valais afkomstige 
peervariëteiten. Beschikt over een subtiel 
smaken- en geuren palet.

Voor een fles Williamine van 70cl zijn 8 kilo-
gram Williams peren nodig.

GRAPPA
Wij volgen het assortiment van Francoli en 
laten u graag aan tafel kiezen uit ons assorti-
ment van 5 verschillende druivensoorten.

DISTILLERIE BIERCÉE
Van fruit naar Eau-de-Vie, de distilleerkunst 
volgens pure traditie en zonder compromis-
sen. Ons assortiment

P’tit peket

Poire N°1

Eau de Villée

Griotte

d’Orange

Céleri vert

8 10
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5 digestieven uit de duizend

Rochelt

Ten Noorden van Innsbruck, in Fritzens (hartje 
Tirol) houdt zich een goedbewaard geheim 
schuil.  In onze zoektocht naar bijzondere 
& exclusieve smaken, kruiste de schnapps 
stokerij Rochelt ons pad. De eerste keer dat 
we aan het miniatuurglaasje nipten, werden 
we meteen van onze sokken geblazen. 

We tastten diep in onze buidel om 6 flessen 
van dit elixir mee huiswaarts te nemen. In de 
hoop de nieuwsgierigheid van onze klanten 
te prikkelen en met hen deze onevenaarbare 
ontdekking te kunnen delen. 

Mini-glaasje met een maxi-effect. Druppel 
per druppel te degusteren. Om 1 liter van 
deze perfecte Schnapps te kunnen produc-
eren is er maar liefst 80 kg fruit nodig. Wat 
meteen het prijskaartje verklaart. 

Het geheim? Verrukkelijke vruchten, die pas 
verwerkt worden als ze aan alle strenge cri-
teria beantwoorden. Net zoals wijnbouwers 
de beste weercondities en ondergrond voor 
hun druiven zoeken, doet de familie Ro-
chelt dit in hun queeste naar het perfecte 
fruit.  Tijdens het productieproces, waarbij 
de brandewijn tot tweemaal toe gedistilleerd 
wordt, worden geen suikers, alcohol of addi-
tieven toegevoegd. 

Aan u de eer!

Degusteren op eigen risico
enkel voor meerwaardezoekers.
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GRAVENSTEINER APFEL
Tasting notes: „Smooth, juicy and mature 
nose. Mature fruitiness with full aromatic 
body. Long finish with powerful fruit flavors.“ 

WACHAUER MARILLE
Tasting notes: „Explicit and fruity nose, 
bold fruit character, highly concentrat-
ed. Palate shows mature and sweet 
fruit flavors. Powerful apricot at its 
best. Already at its height with great 
potential to mature further. World 
class!“

WEICHSEL
Tasting notes: „Exquisite fresh, clear 
and typical nose. Mature elegance 
with fine aromatic flavors. Well-bal-
anced fruit and pit aromas. Powerful 
finish, very long.”

GEWÜRTZTRAMINER
Tasting notes: „Explicit grape scent, rosebush 
and nougat flavors. Pronounced, bold and 
proud body. Very well matured and harmoni-
ous. Wonderful finish with clearly defined 
grape flavors.”

QUITTE
Tasting notes:„Complex, typical fruit 
characteristics with hints of pepper, 
cumin and pimento. Harmonious mix of 
aromatic flavors with Asian touch. Com-
pact, full body. Well balanced. Long and 
pronounced finish.“

13

15

15

1712
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Chartreuse groen Liocor ‘43’

Pisang Ambon 
(met vers fruitsap)

Chartreuse geel

Galliano
Galliano is een Italaanse likeur, gemaakt van meer dan 100 verschillende kruiden, 
waaronder anijs en vanille. De oorsprong van de likeur ligt in het einde van de 19e 
eeuw. In die tijd werd de likeur genoemd naar een Italiaanse heldhaftige soldaat.

7
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Grand Marnier Cointreau

Mandarine Napoleon Amaretto Disaronno

Grand Marnier Alexandre

Baileys Original Elexier d’ Anvers

Drambuie  
Zoete whiskey

Tia-Maria Limoncello

Amarulla

8

8

8,5

7,5

7

8
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Whisky

De oud Keltische naam Uisqe Beatha (Gaelic 
voor levenswater) was de eerste naam die 
verwees naar whisky. Alhoewel de Ieren be-
weren dat zij de grondleggers zijn van whis-
ky, zal niemand ontkennen dat Schotland de 
bakermat is van deze goddelijke drank.

Whisky moet voldoen aan drie basis voor-
waarden. Het moet worden gemaakt van 
graan (gerst, tarwe, rogge, maïs), moet een 
destillaat zijn en moet rijpen in eiken vaten. 
Bij wet is bepaald dat Schotse whisky mini-
mum drie jaar moet rijpen. Malt whisky rijpt 
echter meestal minimum 6 à 8 jaar.

De meeste op de markt verkrijgbare whisky’s 
zijn blended. Dit wil zeggen dat ze bestaan 
uit een mengeling van graan- en malt whis-
ky’s. Zowel de grondstoffen voor de bereiding 
van graanwhisky’s als de productieprocessen 
ervan zijn goedkoper en daardoor meer ges-
chikt voor grote hoeveelheden.

Iedere blend bevat echter meerdere malt 
whisky’s, dit om smaak, geur en kleur bij te 
passen tot een herkenbaar eindproduct. Malt 
whisky’s daarentegen worden enkel gemaakt 
van gemoute gerst.

De mout (gekiemde gerst) zorgt voor de nod-
ige enzymen die tijdens het brouwproces de 
koolhydraten omzetten tot suiker. Deze suik-
ers worden na toevoeging van gist omgezet 
tot alcohol en koolzuurgas.

De althans verkregen vloeistof bevat on-
geveer 6 à 8 % alcohol. Deze vloeistof wordt 
dan gedestilleerd.

Bij het opwarmen van de vloeistof zal de 
alcohol (lager kookpunt) eerst verdampen. 

Deze alcoholdampen worden afgeleid en door afkoeling con-
denseren ze tot wat men noemt “low wines” die ongeveer 22° 
alcohol bevatten. Bij een tweede destillatie in de Spirit Still 
bekomt men een spirit van 70 à 80% alcohol. Deze spirit wordt 
na aanlenging tot ongeveer 65% overgeheveld in vaten. 

Blended: mengeling graan en malt whisky

Malt: enkel gemoute gerst als grondstof

Single malt: moutwhisky van 1 destilleerder

Single single malt: afkomstig van 1 destillaat

Cask strenght: gebotteld op vatsterkte

Cask straight: cask strenght van 1 vat

Vintage: single malt van een bepaalde jaargang op zijn top 
gelager 

“Whiskey, like a beautiful woman, demands appreciation. 
You gaze first, then it’s time to drink.” 
 Haruki Murakami,
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J&B
J&B Rare Blend, the standard J&B whisky 
brand, is a blend of 42 Scottish malt and 
grain whiskies. 

JAPANSE BLEND WHISKY  
HIBIKI SUNTORI 17 YEARS - 
Kleur: vol goud. Neus: zoete en zachte 
aroma’s van het hout met tonen van honing 
siroop, gedroogde sinaasappelschil, koffie, 
walnoten en bloemig met lichte kruidigheid. 
Smaak: mondvullend en eerst zoetige vanille 
aroma’s met rood fruit, karamel toffee, 
aangename tonen van abrikozenjam en anijs, 
goed in balans.

JOHNNIE WALKER
It is the most widely distributed brand of 
blended Scotch whisky in the world, sold in 
almost every country with yearly sales of 
over 130 million bottles

JAPANSE PURE MALT W 
YAMAZAKI SUNTORI 12 YEARS  
De smaak is romig en zacht, je proeft het 
hout maar dat domineert absoluut niet. Het 
vegetale zit ook hier, neigend naar herbal-
tonen. Aangename sherrynotes met asso-
ciaties van walnoten, perensiroop, rozijnen, 
braambessenconfituur, honing. Een beetje 
kaneel niet te vergeten. Deze whisky is rijk 
aan smaken, complex, gebalanceerd.

CHIVAS 12 Y
The Glenfiddich Distillery was founded in 
1886 by William Grant in Dufftown, Scotland, 
in the valley of the River Fiddich. The Glenfid-
dich single malt whisky first ran from the 
stills on Christmas Day, 1887.

IERSE WHISKEY
CONNEMARA IRISH SINGLE MALT
Roses, heavy musk, damp conifers and bog. 
Palate: Very soft, round and complex. The 
flavours are hard to unpick, but there’s warm 
honey, buttered crumpet and a hint of sweet 
pipe smoke. Finish: Long and chewy.

BOURBON WHISKEY
JACK DANIEL’S GOLD MEDAL 1915
Sold by Lenox, full-lead crystal ornament. 
They will make one for all the commemora-
tive Gold Medal bottles.These are really nice 
and very detailed.

6 9
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SPRINGBANK 10 YEARS
(Campbeltown) The classic Springbank com-
plex, rich character can be found throughout 
the various bottlings available: the 10 year 
old is matured mostly in bourbon casks, em-
phasising the distillery’s character; the 100 
proof 10 year old is considered by many to be 
Springbank in its purest form with its salty, 
briny flavour.

SCAPA 10 YEARS
(Island) Veel graan in de neus, oudbakken 
brood, hout, beetje kruiden. Doet me wat 
denken aan oude jenever. Iemand merkte op 
dat je heel goed de grondstoffen herkent. I 
agree. De smaak is wat alcoholisch op granen 
en een beetje honing. Korte, droge afdronk“

LAGAVULLAN 16 YEARS
(Islay) Mijn kennismaking met Islay dus, en 
met lekkere whisky in het algemeen, en wat 
voor een kennismaking… Een echte (turf) 
bom! Smooky. Lichte sherry in neus en 
smaak. Smaak van de zee, zeewier en zilt. 
Licht zoet. Honing? En de afdronk, die blijft 
maar duren. Dé klassieker onder de turf 
whiskies. Heb ik hier nog ergens een sigaar 
liggen?

BRUICHLADDICH 10 YEARS
(Islay) Light, fresh and full of vitality. Asser-
tive youthfull bouquet with honeysuckle, 
myrtle, green apple, garden mint, dry hay and 
oak shavings, salt and crushed sea shells. 
Simple and succulent, sweet flavours of 
home made tablet, toasted malt and mead, 
followed by fresh citrus fruits and ozone. The 
finish is full of action.

ABERLOUR 10 YEARS
(Highland) A classic Speyside single malt, ma-
tured in a combination of bourbon and sherry 
casks. Welcoming, vibrant and rewarding.

GLENKINCHIE 10 YEARS
(Lowland) Glenkinchie is een vrij typische 
single malt uit de Lowlands. Fris en betrek-
kelijk licht, met een flair van citroen en gras. 
Een wat zoete geur en een lichte turfsmaak 
maken het tot een goede whisky om kennis 
te maken met Schotse single malts.

10
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9
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THE MACALLAN 12 YEARS
J&B Rare Blend, the standard J&B whisky 
brand, is a blend of 42 Scottish malt and 
grain whiskies. 

THE BALVENIE 12 YEARS 
(Highland, Moray) DoubleWood cask Warm-
ing. Long-lasting, with the complexity still 
getting one’s attention. The sherry is evident, 
with a most interesting fullness

CAOL ILA 12 YEARS
(Island) Nose: aromatic. Powerful but elegant. 
Peat and sea weeds. Body: a perfect harmo-
ny between sweetness, sea flavours. Finish: 
Soft honey sweetness, spices and smoke.

GLENFIDDICH 12 YEARS 
The Glenfiddich Distillery was founded in 
1886 by William Grant in Dufftown, Scotland, 
in the valley of the River Fiddich. The Glenfid-
dich single malt whisky first ran from the 
stills on Christmas Day, 1887.

CAOL ILA 18 YEARS
Waarom van 1 whisky 2 jaargangen in huis 
halen? Om te kunnen vergelijken tjins! 
Daarom dus..

OBAN 14 YEARS
(West Highlands) Van Oban wordt gezegd dat 
deze malt de perfecte balans heeft tussen 
de Highlands en de eilanden. De ingrediënten 
komen uit het binnenland terwijl de rijping op 
100 meter van de zee gebeurt. Dit verklaart 
het unieke karakter van deze malt whisky. 
De geur heeft een lichte toets van zeewier, 
zilt en turfrook. De smaak is zacht, moutig-
fruitig en bevat een rokerige droogheid. 

TALISKER 10 YEARS
(Island) “Het zachte turfrijke water voor 
Talisker™ komt, reeds sinds de oprichting, uit 
21 ondergrondse bronnen die opborrelen uit 
Hawk Hill (Cnoc nan Speirag) naast de distil-
leerderij. Zoals de naam doet vermoeden, 
huizen er roofvogels, voornamelijk Per-
egrines.

10 9
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Vedett Jupilair N.A.

Lindemans Kriek

White Vedett

Orval Westmalle Tripel 9,5%

La chouffe 8%Duvel Maredsous Tripel 10%

Maredsous Tripel 8%

3,9

4

4

3,7

4

2,5

3

3,9

3,8

3,7
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Coca-Cola Ice Tea

Chaudfontaine 0,2L  
Bruis

Fanta Orange

Coca-cola Zero

Tomatensap Tonic

Chaudfontaine 0,5L
Plat, gekoeld? Niet gekoeld?

Gini

Vers fruitsap

Chaudfontaine 0,2L
Plat

2,5

6

5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5
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alles start altijD Met parels...

F a i t  d i v e r s

Ons zaaltje in de coulissen van het 
restaurant hebben een eigentijds decor, 
sober en clean.
Ze zijn ideaal om in gezelschap te tafel-
en (van 8 tot 16 personen). Wij stellen u 
aantrekkelijke menu’s voor. Vraag ger-
ust en geheel vrijblijvend inlichtingen.

U zit in de rats omdat u voor die ene bijzondere per-
soon een cadeau moet kopen, terwijl hij of zij eigen-
lijk alles al heeft? Kom eens origineel uit de hoek en 
doe hem / haar  een etentje cadeau.
Wij bieden prachtige cadeaubons in een unieke ver-
pakking aan. Onze KADOOSJES worden individueel 
op maat van uw budget gemaakt. 
Wist u dat u ook online uw cadeaubon kan kopen? 
Super handig!

Indien u online reserveert (en uiteraard 
uw geboortedatum achterlaat) krijgt u 
van ons een uitnodiging om een gratis 
fles bubbels te komen ophalen bij een 
volgend bezoek. Wij verwennen onze 
klanten graag.

gratis

gratis

kado
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Fabian
Onze allerliefste man van het hele 
gezelschap! Wees lief en hij zorgt 

ervoor dat je krijgt wat je wil!

Mensen
die het ver-
schil makenJason

Draait hier al 3 jaar mee. Werkt 
alsof hij voor goud op de spelen 

gaat!

Matthias
Na zijn opleiding in Spermalie ging 
hij aan het werk in de Lammekes 
in Grimbergen. Na jarenlang de 

files te trotseren komt hij hier het 
werk van de chef wat verlichten

Rik
Jongste aanwinst in de zaal.

Eerst stuurde hij zijn jongedame 
als extra in het weekend, toen zij 
onze zaak goed genoeg vond mo-
cht hij hier voltijds komen werken.

Abdel
Onze klusjesman, doet 1001 en 1 
dingen voor de zaak.... Je ziet hem 

niet altijd maar hij is er wel.

.Peter
Oudegediende van dienst.

Ik hou de boel in het oog en sta 
u graag met raad en daad bij uw 

keuze’s.
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