
Alsput, het gezelligste  plekje in de Zennevallei ! ! ! 

Hotel-Restaurant-café-brasserie -Meeting Rooms-Banquet-Seminarie-Feestzaal 

Mieke De Baerdemaeker & Hilde Anthoons 

Alsputweg - hollestraat 108 – 1500 – Halle 

0032(0)2/356 76 47 -  0032(0)2/360 12 10 – 0475/86 56 47 

www.alsput.com * mieke@alsput .com * hilde@alsput.com 

Laat onze vriendschap zijn als goede wijn, die met de jaren beter wordt … 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ze zijn er weer Echte Zeeuwse Mosselen 

Het mosselseizoen gaat van start !!! 

in Alsput kan je alle dagen  

de heerlijke Echte Zeeuwse mosselen van bodemcultuur  

Zeeuwse mosselen (à la carte) 

Voorgerecht : 1 dozijn Mosselen Parquées    €11.90 
                      1/2 dozijn Zeeuwse zomeroesters   €18.50 

   Maatjes met zomerslaatje en boontjes  €11.90 
 
Mini- Mosselpot met verse kruiden 500g met frieten - €17,90 
 
Medium- Mosselpot verse kruiden 1000g met frieten   €20.90 
 
Maxi-mossel pot met verse kruiden 1500g met frieten  €25.90 
  
  
  

Oh Zóóóó…LEKKER 

Mosselen zó lekker en zó fijn kunnen ze alleen in Alsput zijn !!! 

 

 

http://www.alsput.com/
mailto:hilde@alsput.com


Alsput, het gezelligste  plekje in de Zennevallei ! ! ! 

Hotel-Restaurant-café-brasserie -Meeting Rooms-Banquet-Seminarie-Feestzaal 

Mieke De Baerdemaeker & Hilde Anthoons 

Alsputweg - hollestraat 108 – 1500 – Halle 

0032(0)2/356 76 47 -  0032(0)2/360 12 10 – 0475/86 56 47 

www.alsput.com * mieke@alsput .com * hilde@alsput.com 

Laat onze vriendschap zijn als goede wijn, die met de jaren beter wordt … 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ze zijn er weer Echte Zeeuwse Mosselen 

Het mosselseizoen gaat van start !!! 

in Alsput kan je alle dagen  

de heerlijke Echte Zeeuwse mosselen van bodemcultuur  

Zeeuwse mosselen (à la carte) 

Voorgerecht : 1 dozijn Mosselen Parquées    €11.90 
                      1/2 dozijn Zeeuwse zomeroesters   €18.50 

   Maatjes met zomerslaatje en boontjes  €11.90 
 
Mini- Mosselpot met verse kruiden 500g met frieten - €17,90 
 
Medium- Mosselpot verse kruiden 1000g met frieten   €20.90 
 
Maxi-mossel pot met verse kruiden 1500g met frieten  €25.90 
  
  
  

Oh Zóóóó…LEKKER 

Mosselen zó lekker en zó fijn kunnen ze alleen in Alsput zijn !!! 

 

http://www.alsput.com/
mailto:hilde@alsput.com

