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 Ne tardez pas de réserver votre menu de fin d’anneé  Ne tardez pas de réservez votre menu de fin d’anneé

 Demandez ici nos menus de fêtes   Demandez ici nos menus de fêtes  

        

Als U geen wildliefhebber bent, kan U nog altijd een 

lekker stukje rundvlees bekomen.  Het Belgisch Wit 

Blauw rundvlees dat we u bedienen is van eigen kweek.  

Maurice en zijn zoon Wim VAN DE PUTTE en onze neef 

Jos VAN SNICK voederen hun koeien en vaarzen van het 

Belgisch Wit Blauw ras, met vruchten van eigen gewin.  

Sinds meer dan veertig jaar doen zij dit met heel veel 

liefde en gedreven vakmanschap, zodat we U 

uitzonderlijk kwaliteitsrundvlees garanderen dat je 

alleen in Alsput kan degusteren. Blonde d’Aquitaine en 

Limousin rundvlees, gekweekt bij de familie Alfons De 

Baerdemaeker bieden we U ook aan bij bijzondere 

gelegenheden. 

 

Voor wie graag onze Alsputse mosselen nog eens wil 

degusteren, geen probleem!  Je kan bij ons nog tot eind 

maart terecht voor een portie heerlijke Zeeuwse 

mosselen. 

 

De gerechten in de wildkaart zijn suggestief en zijn 

slechts beschikbaar naargelang het aanbod op de 

wildmarkt 

 

In Alsput voor elk wat wils!!! 

 

Graag één menukeuze per tafel a.u.b. 

Eénvormigheid in uw keuze bespoedigt de bediening en staat 

garant voor een goede tafelservice. 

 

Hartelijk welkom 

Bienvenue 

Hotel Restaurant Taverne 

 

Alle dagen kan u de gerechten van onze 

kaart komen proeven ! 

Tous les jours vous pouvez venir déguster nos délices ! 

 

Ontbijtbuffet – petit déjeuner 

Brunch 

Dagmenu – menu du jour 

Zakendiners – diners d’affaires 

Familiefeesten – Fêtes de famille 

Koffietafels – Tables à cafés 

 

Graag één menukeuze per tafel a.u.b. 

Eénvormigheid in uw keuze bespoedigt de bediening en staat 

garant voor een goede tafelservice 

Alsputweg/Hollestraat 108 – B-1500 HALLE www.alsput.com 

Tel : 02/356.76.47 – Fax : 02/360.12.10 
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Kindermenu  € 15.00 
 

 

Tomatenroom  

 

Wildcivet  

 

Vanille-ijs of chocoladeschuim  
 
 

 

 

Alsputs civetmenu  € 27.50 

 

Jagersroom met Yorkse garnituur, kabouterhuisjes, kaas 

en korstjes 

 

 

Wildcivet met witte van Mater, appel met veenbessen en 

kastanjekroketten 

 

 

Vanille-ijs of Chocoladeschuim of sorbet 

 

All in met aangepaste huiswijnen of bieren 

aperitief en koffie €43.50 

 

 

 

Degustatiemenu 
 

€ 75,90/persoon (min. 2 personen) 
Alsputs hapje 

 
6 creuze oesters 

of 

Galantine van wild en veenbessen  

 
Romige jagersoep met kabouterhuisjes 

 
Sint-Jacobsschelpen op een bedje van prei 

of  
Patrijs met spruitjes en boschampignons 

 
Sorbet 

 
Filet van edel wild in zijn poivrade met herfstgarnituur. 

 
Warme appeltaartje met kastanje-ijs en slagroom   

OF kersen jubilée OF Irish Coffee 
 
All-in met aangepaste prestige wijnen of bieren      € 98,90 
 Sainte Croix du mont -Pinot Gris-Cht  Neuf du pâpe, Cht Le perucade-graves,  

Graag één menukeuze per tafel a.u.b. 
Eénvormigheid in uw keuze bespoedigt de bediening en staat 

garant voor een goede tafelservice 
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Alsputs « Wildmenu »  € 49,90 per persoon 
 

Wildpastei met rabarberchutney en kramiektoast  
OF  

6 crueze oesters  
OF 

 Escargot Alsput 

 
Jagersroom met Yorkse garnituur, kabouterhuisjes,  

kaas en korstjes 

 
Fazant op zijn Brabants (per 2 personen) 

OF 

Zacht gebraden filet of bout van edelwild met jagersgarnituur  
(supplement Filet=€9,00 - Bout=€5.00) 

OF 
Steak van Belgisch wit blauw rund met pepersaus 

 
Warme appeltaartje met kastanje-ijs en slagroom   

OF kersen jubilée OF Irish Coffee 
 

All in menu met Alsputs aperitief, ½ fles wijn of 
aangepaste bieren, ½ liter gerolsteiner en koffie naar 
believen      € 65.90per persoon 

 
 

Eén menukeuze per tafel 
 

 

Menu “Junior”  € 15.00 
 

Crème de tomates 

 
Civet de gibier 

 
Glace vanille  

ou  
mousse au chocolat 

 

 

 

 

Menu “Civet”  € 27.50 

 

Crème de chasseur à la garniture d’York, champignons des 
bois,emmental et croûtons  

 

 

Civet de gibier avec blanche « Mater », pomme aux airelles et 
croquettes aux amandes 

 

 

 

Mousse au chocolat  Ou  sorbet ou glace vanille 

 

 

 
 

Eén menukeuze per tafel 
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Menu de dégustation 
 

€ 75,90/p.p. (min. 2 pers.) 
 

Amuses “Alsput”  

 

Paté de gibier et toast cramique ou 6 huîtres creuzes  

 
Crème de chasseur à la garniture d’York, champignons des 

bois,emmental et croûtons 

 
Les noix de coquille Saint – Jacques  

 
Sorbet 

 
Filet de gibier dans sa poivrade et sa garniture d’automne. 

  
Tarte aux pomme chaude avec la glace chateigne ou Cerises-

jubilée                                  
 
All-in menu : Aperitif Alsput, Cht Neuf du pâpe, Cht Le perucade-
graves, St Véran of Sainte Croix du mont , ½ litre gerolsteiner et café 

à volonté                            €94,90 p.p. 
 

Par table un choix de menu svp. Un même menu pour toute la 
table favorise la rapidité du service et vous garantie un bon 
service de table. 

 
 
 

Alsput « Menu gibier »  € 49,90 
  

Paté de gibier au chutney de rubarbre et toast cramique 
 OU 

 6 huîtres cruezes  
OU 

 Escargots Alsput 

 
Crème de chasseur à la garniture d’York, champignons des 

bois,emmental et croûtons 

 
 Gigot de marcassin dans sa garniture d’automne 

 OU 
Le faisan à la brabançonne et croquettes aux amandes 

(min. 2 pers) 
filet de chevreuil et sa garniture d'automne (supplement de 9.00pp) 

 
Tarte aux pomme chaude avec la glace chateigne ou Cerises-

jubilée                              
 

All-in menu : Aperitif Alsput, ½ bouteille de vin, ½ litre 
gerolsteiner et café à volonté          € 65,90 

 
 

Par table un choix de menu svp. Un même menu pour toute la 
table favorise la rapidité du service et vous garantie un bon 
service de table. 

 

 


