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½ bot (=250gr)Asperges met vinaigrette en verse tuinkruidensla         € 14.90 
½ botte  Asperges vinaigrette et salade  aux herbes fraiche  
½ bot asperges op z’n Vlaams - à la Flamande    € 17.90 
½ bot asperges Geuze mousseline       €  17.90    
 voor 250gr asperges sup €6.20 - les plats servis 250gr d’asperges sup  6.20           
         
Alsputse aspergeschotel (½ bot asperges met gerookte zalm, gepocheerd ei op 
krokante toast gebakken in hoeveboeter met geuzemousseline)  €24.90                         
L’assiette Alsput aux asperges(½  bot asperges,saumon fumé, œuf poché sur 
toast cuit au beurre de ferme et mousseline à la geuze)    
        

Gebraiseerde beenham met verse tuinkruiden potpouri in een sla assortiment met  
½ bot asperges en vinaigrette                € 19.90 
Le jambon braisé salade et ½ bot asperges vinaigrette et sa salade      
          ***                ***               *** 

Asperges, geuzemousseline en kroketjes of frietjes met 

  Asperges, mousseline à la geuze, pommes de terres nature 
 Steak (v/h kleinhoofd) Belgisch W.B. rund  (200gr/300gr) € 21.90/25.40 
           Steak (de la petite tête) du bœuf bleu Blanc Belge 

Asperges, geuzemousseline en kroketjes of frietjes met 

 Ossehaas  van Belgisch wit blauw rund  (200gr/300gr)       € 31.90/36.10 
            Filet pur du bœuf bleu Blanc Belge (200gr/300gr)            

Asperges, geuzemousseline en kroketjes of frietjes met 

      Zacht gebraden rosbief   (200gr/300gr)                               € 18.90/22.40 
            Le rosbeef du bœuf bleu Blanc Belge(200gr/300gr) 

Asperges, geuzemousseline en kroketjes of frietjes met 

      Op de huid gebakken  skrei                                 € 30.50       
 Skrei cuit au beurre                                                                                                             
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Alsputs Hoppescheuten menu 
 

Dagsoep 
*** 

Hoppescheuten met een gepocheerd eitje en geuzemousseline 
OF 

Alsputse pastei bereid met geuze  in goed gezelschap van een kramiektoast 
*** 

Gebakken zalmfilet omringd door groene kruidensaus met groentepuree 
OF 

Rosbief  van Belgisch wit-blauw en pepersaus met groentepuree of frietjes 
*** 

Alsputs dessert van de dag 
 

Wil je graag wat extra hopscheuten in het menu vraag het ons, we laten U de prijs weten.  
 

Menu zonder dranken 34,50 euro per persoon 
Menu met aperitief waters en frisdranken en koffie (*) 49,50 euro per persoon 
Menu met aperitief+Wijnen+bieren+ waters+frisdranken+koffie(*) 56.40 euro per persoon 
 

Alsputse Hoppescheuten degustatie 
 

Hapjesbord 
*** 

Hoppescheutencappuccino 
*** 

Hoppescheuten met een gepocheerd eitje op toast in hoeveboter gebakken, gerookte zalm en geuzemousseline 
*** 

Sorbet 
*** 

Op de huid gebakken Steenbolk OF ossenhaas OF entre-côte 
met groentepuree en hoppescheuten op een spiegel van groene kruidensaus 

*** 
Alsputs dessertenbord 

Degustatie zonder dranken 68,90 euro per persoon 
Degustatie met  Fris drankenforfait+koffie * 83,90 euro per persoon 
Menu met Aangepaste wijnen, waters en Fris dranken+koffie * 89.90 euro per persoon 
*******                                                     *****                                                   *********** 

***Fris drankenforfait met weinig alcohol bij de maaltijd  
Aperitief keuze uit : Schuimwijn, cava of Alsput aperitief of fruitsap of flûte kriek Boon.  
Bij de gerechten : waters bruis en plat water, Frisdranken cola's en limonades. 
koffie en  thee naar believen, met koekjes en pralientjes  
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. 
***Wijn en Fris dranken forfait bij de maaltijd is tot en met de Koffie 
Aperitief keuze uit :  
    Schuimwijn of Alsput aperitief of fruitsap of flûte kriek Boon. 
Bij de gerechten : 
     Aangepaste Huiswijnen wit en rood, 
     Bieren van het vat (donkere Maredsous, Roman pils, blonde Ename, 
     blonde Keizer Karel, Kriek Boon), 
     Waters bruis en plat water, Frisdranken, cola's en limonades. 
     Koffie en  thee naar believen, met koekjes en pralientjes 

 
Alsputse Suggesties van de maand 

 
Voorgerechten  
 
Gepocheerd eitje op een krokante toast in hoeveboter gebakken  met hoppescheuten (100gr), 
 geuzemousseline, opgesmukt met gerookte zalmsnippers                                                 24,50  
Alsputse pastei bereid met geuze Moriau in goed gezelschap van een kramiektoast  12,50 
 
Hoppescheutencappuccino met huisbereide croutons en emmental kaas      7,50 

 
Hoofdgerechten 
Hoppescheuten (50g) op een spiegel van sabayon met Malakoff Gin en groene kruiden met 
             Ossenhaas (200g/300gr)                   39,90/43,90 
Hoppescheuten (50g) op een spiegel van sabayon met Malakoff Gin en groene kruiden met 
              Entre-côte (350g/450gr)           35,90/39,90 
Ossenhaas met pepersaus (200g/300gr)          29,20/33,40 
Entré-côte met pepersaus (300g/400gr)          25,20/29,40 
Rundmedaillon met pepersaus en Alsputse fritjes(200gr/300gr)                                           17,90/21,40 
Hoppescheuten (50g) op een spiegel van sabayon met Malakoff Gin en groene kruiden en 
  Steenbolk (vis van het jaar) op de huid gebakken  (150gr/250gram)                   36.90/39,90 
Groene kruidenpuree met gebakken Steenbolk (vis van het jaar) (150gr/250gram)     24.50/27.50  
       
Nagerechten  
 
Dame Blanche            6,20 
Alsputse chocoladeschuim          5,50 
Alsputs dessertbord            9,80 
Gebak van het huis           5,50 
Alsputse sorbet (3 bollen naar keuze)            6,20 
verwenkoffie             7.90 


