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-ONZE APERO-

-ONZE LIEVELINGEN-
Cava 
Sabartés, Brut Reserva, topspul!
€ 7,5

Americano De cocktail werd voor het 
eerst geserveerd in de bar van bedenker 
Gaspare Campari, Café Campari  € 8

APERO
CHAMPIE!

POMMERY
€ 10,5

 Michelin Bib-Gourmand menu 
4 gangen • 37 euro 

Volg ons:      Altijd open, behalve op woensdag, zaterdagmiddag & zondag

Carpaccio van inktvis, opgelegde beukenzwametjes, duxelles van 
Parijse champignons en zwarte olijven, zwartekroepoek, dille

Of
Surf en turf Holstein runds & Sint-jacobsvrucht met advocado, 

gelakte mini mais, en krokantje van tortillia + 5 euro
Of

Artisjoke met espuma van gribichesaus en krokante bruine broodkorstjes
 

Véloute van kropsalade, met doperwtjes, tomaat, 
dragoninfusie en parels van soya

Of
Supieten (kalfs zwezerik), gebakken jonge wortel, creme 

van bloemkool, schuim van cassismosterd + 6 euro

Wilde eend  met butternut, saus met hazelnoten, crumble 
van walnoot en lardo, wafeltjesaardappelen + 6 euro

Of
Haasje van kabeljauw, met gewokte bami, wakamé, shi-
take, jus Oosterse kruiden (koriander, citroenbaslique,...)

Of
Gegratineerde Aubergine, Krokante salade

Amandel Gin-Tonic met kalamansi bisquit 4/4, streuzel 
van amandelen, partjes sinaasappel uit Spanje schuim 

van Gin-tonic, limoencres & limoenzeste
Of

100% Ganache van Chocolade, met passievruchten, cremeux van 
pasoa, donker chocolade ijs, sneeuw van witte chocolade

of
Quattro van 4 gerijpte kaasjes volgens de regels der kunst 

van de hand van kaasmeester Brantegem, (Brie, Comté, 
Geitenkaas & Stilton) chutney van rode ui & citrusfruit, broodje 

met vruchtenmélange & knapperige noten + 5 euro

AAngepAste wijnen + € 24 
XXXL  wijnen + € 55

Sherry Lustau Fino € 6
Gancia € 7

Cynar € 7

Kir € 7

Kir Royal € 12

Kir Peche (champi) € 12

Picon Cointreau  € 9

Martini wit € 7

Martini rood € 7

Ricard Pastis € 7,5

Campari puur € 6,5

Campari soda € 8,5

Campari orange frais € 9,5

Pissang ambon € 9

Floc de Gascogne € 7,5

Porto Tawny Nieport € 8

Porto Dry white Nieport € 8

Havana club blanco 3Y  € 6

Havana 7 anos € 8

Bieren

Vedett € 3,7
White Vedett € 3,7
Lindemans Kriek € 3
Maredsous Tripel 8% € 3,9
Maredsous Bruin 10% € 4
Orval 6,2% €4
Duvel 8,5%  € 3,8
Westmalle Trippel 9,5% € 4
La Choufe 8% € 4

Tanqueray Rangpur
Het is een frisse gin met primair 
vooral veel 
frisse limoen 
tonen. Geluk-
kig brengt de 
gember enig 
tegengewicht 
in de Tanqueray 
Rangpur. Ideale 
zomer gin die 
ook in de winter 
perfect smaakt 
met de juiste tonic. 

Nieuw - nieuw - nieuw - nieuw - 
ni

11,5  

-GIN & TONIC-

Botanic 
Een fijne lichte en droge gin.
Frisse citrus tonen en zacht van smaak.
Frisse afdronk met een fijne pittigheid.€ 11,00

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 anijs tinten dragen bij tot het geheelpakket.
deze gin  is op basis van een recept uit 1888  € 11,50

The London N°1 
de kruidige aroMa’s vorMen naast de jeneverbes een fluwelen sMaak in de Mond die 
iets wat droog heerlijk is Met de juiste tonic. Met een elegante textuur en een zachte 
coMplexe sMaak wordt een sMaken explosie teweeg gebracht die onovertroffen is!  
 € 9,00 

Buldog 
floraal boeket van peper en citrus, sMaak is vrij droog en zacht  € 11,50

Monky 47 
toetsen van aMandelen en citroengras, 47 andere sMaakMakers, duitse degelijkheid! 
lieveling van de baas! € 11,50
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-ALCOHOL VRIJ-

Tonic - Cassis - Limoen
onze eigen cocktail op Met verse liMoen, Munt, cassissiroop en heerlijke tonic, een 
wondere coMbinatie € 7

Vers fruitsap
overheerlijke verse vitaMienen € 6

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
Cola € 2,5
Cola Zero € 2,5
Ice-Tea € 2,5
Fanta € 2,5
Tonic € 2,5
Gini € 2,5
Tomatensap € 2,5
Chaudfontaine 0,2 €2,5
Chaudfontaine 0,5 € 5

TAKE A LOOK AT OUR DRINKS MENU FOR MORE....



HET ÉCHTE ETEN VOORAF 
Supieten - Ris de Veau €36
Dit is een Aalsters dicalect voor 
deze delicatesse. Krokant gebakken 
kalfszwezeriken, met mosterdsausje 
& salade Liegoise. Dit zijn krokant 
gebakken patatjes, groene boontjes en 
lardons afgeblust met frambozenazijn. 
Een klassieker die hier wonderwel mee 
samengaat....
Black Agnus Beef Filet Puur  €29 
Het malste stukje dus kozen we voor filet 
pure, 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 
chauronsaus of peper. + € 3,5
Ierse Rib-Eye €24 
In de koeling van Dierendonck gerijpte 
ribstuk , gebakken volgens uw wens, 
geserveerd met een frisse salade en een 
puntzakje verse frietjes. 
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! 
Saltimbocca van Hollands kalfje €22 
Hollands kalfslende, gevuld met salie en 
Parmaham, krokant gebakken met verse 
pasta en Gorgonzola, rodewijnsaus
Wilde Eend €23 
met butternut, saus met hazelnoten, 
crumble van walnoot en lardo, 
peterseliewortel & wafeltjesaardappelen 
Varkenswang €20 
Stoofvlees bereid met Bruin bier, mosterd, ... 
Overheerlijke zacht gegaarde varkenswang 
die wel 24h in onze oven op lage 
temperatuur gegaard werd.

Zeetong €33 
Dikke zeetong 1/2 per kg, gebakken in 
schuimende hoevenboter, afgeblust met 
citroen en gehakte peterselie, groene 
boontjes en groene asperges, met frietjes of 
schatjes van patatjes, u beslist!
Kalbeljauw €27 
Haasje van kabeljauw, met gewokte bami, 
wakamé, shi-take, jus Oosterse kruiden 
(koriander, citroenbaslique,...) 
Paling €28 
Gebakken palingfilets (zonder graten) 
met mousseline van waterkers, parijse 
champignons, en fijne aardappelsalade
Mosselen (1kg) 

Het traditionele mosselseizoen loopt van juli 
tot februari, en daar profiteren we als Belgen 
ten volle van. Enkel de grootste soort komt 
uit onze pannen: Goudmerk. Wij serveren ze 
op drie wijzen: 
Mosselen met Duvelbier €215
Mosselen natuur €19,5
Mosselen Thaï €21,5
met kokosmelk en groene curry
Aubergine €18 
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 en 
goudgeel gegratineerd met mozzarellakaas. 
Voor extra frisheid zorgt het krokante slaatje 
met seizoensgroentjes en notensalade
Tartare Bio €16 
Terug van weg - geweest! Op vraag van 
lieve damens is hij er terug: onze onvervalste 
tartare - bio, Denk aan onze steak tartaar, 
maar dan enkel en alleen met groenten 
bereid! Een goed bewaard geheim wat 
samenstelling betreft maar denk aan zoete 
aardappel - paprika - peterseliewortel en 10 
andere groenten, op smaak gebracht zoals 
americain, geserveerd met verse frietjes.
Salade Geitenkaas €18 
Gebakken appel en lauwe dikke plakken 
geitenkaas, afgewerkt met krokante 
stukjes spek en honing uit Aalst. 
Geserveerd met krokante saladesoorten. 
Indien gewenst zonder de spekjes

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?
Inktvis   € 16
Carpaccio van inktvis, opgelegde 
beukenzwametjes, duxelles van Parijse 
champignons en zwarte olijven, zwartekroepoek, 
dille  
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.
King-Krab   € 21
Geroosterd in de oven met lookboter, frisse 
salade aangemaakt met sjalotvinaigrette
Artisjoke   € 15

Artisjoke met espuma van gribichesaus en 
krokante bruine broodkorstjes

Appel - Belgische geitenkaas € 14
Gebakken appel en lauwe dikke plakken 
geitenkaas, afgewerkt met krokante stukjes spek 

en honing uit Aalst. Geserveerd met krokante 
saladesoorten. Indien gewenst zonder de 
spekjes

Carpaccio   € 15
Carpaccio komt regelrecht uit de laars van 

Europa. Alles begint met een stuk rundvlees van 
topkwaliteit... We gebruiken dus Bresola vlees.  
Wij werken verder de dun gesneden gepekelde 
filet af met truffelvinaigrette, appelkappers, rode 
ajuin, pijpajuintjes, zongedroogde tomaat  en 
roquette salade
Slahartenvéloute  € 8
Véloute van kropsalade, met doperwtjes, tomaat, 
dragoninfusie en parels van soya 
Surf & Turf  € 18
Surf en turf Holstein runds & Sint-jacobsvrucht 
met advocado, gelakte mini mais, en krokantje van 
tortillia.
Mechelse koekoek  € 15
Verpakt in ‘Spring-Roll’ met Vietnam groentjes, 
mayo van garnalen, soja, opgelegde gember en 
wasabikrokantje

CULIBOX = Traiteurbox
Stel je eens voor: 

Héérlijk feestvieren. 
Zonder zelf inkopen hoeven te doen.

Gastronomisch & exquis dineren. 
Zonder zelf uren aan het fornuis te staan

Gezellig tafelen & blijven nakeuvelen. Zonder schuldgevoel.
Luxueus genieten 

Zonder je blauw te betalen.
Lekker uitslapen.  

Zonder bergen afwas achteraf.
Geen droom, wel werkelijkheid. CULIBOX, een begrip in én rond Aalst!

Vanaf heden elk weekend verkrijgbaar, leuk idee als je een etentje onder vrienden 
geeft! www.culibox.be

Vlotte lunches (enkel ‘s middags)
Met wijn + 8€

Maak gebruik van onze wifi: kies Bureau + inloggen: 0474981698 en surfen maar! Trage bediening enkel op aanvraag!

=100% Veggie

€ 37.

€ 22,5 p.p.

In een mooie originele verpak-
king, de waarde bepaalt u zelf 

vanaf 25 euro, ook beschikbaar 
via onze website

-Cadeautip-

Deel jouw foto op 
Facebook, Pinterest 
of Instagram en tag

#tverschil
en maak kans op 

een cadeaucheque 
ter waarde 
van €  25 


