
Alsput, het gezelligste plekje in de Zennevallei ! ! ! 
                              Hotel-Restaurant-café-brasserie - Banket-Seminarie-Feestzaal-Terras met speelweide           
i                            Mieke De Baerdemaeker & Hilde Anthoons-Alsputweg - Hollestraat 108-1500-Halle 

          +32(0)2/356 76 47– 0475/86 56 47 – 0478/480 780 
www.Alsput.com * mieke@alsput.com * hilde@alsput.com  

BTW : BE0  687 779 290 
                         KBC BE 62 731 044 075 761*IBAN BE  62 731 044 075 761* 

BIC : KREDBEBB

Ze zijn er weer echte Zeeuwse bodemcultuur Mosselen 
Oh Zóóóó…LEKKER  

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

€39.90-Alsputs Mosselmenu €56.90 all-in drankenforfait inbegrepen 
Alsputs hapje 

*Escargots Alsput OF Leeuwse Boerenpaté- of Maatjes  
of Oesters(+€4) of Kreeftensoep met kaas en korstjes  

of Mosselen parqué. 
*Mosselen in verse kruidenbundel+frieten (1000gr) 

*Dame Blanche of Chocoladeschuim  
of Sorbet van verse vruchten of Gebak 

€39.90 zonder dranken 

 €27.90-Alsputse Mossel Complet €44.90 All-in(drankenforfait inbegrepen) 
*Alsputs hapje 

*Mosselen in verse kruidenbundel(1000gr) 
*Dame Blanche of Chocoladeschuim of Sorbet van verse vruchten 

€27.90 zonder dranken 

€22.90 Alsputse MINI-Mossel-Complet €39.90 (drankenforfait inbegrepen) 
*Alsputs hapje 

 Mini mossel in verse kruidenbundel(500g) 
*Chocoladeschuim of verse vruchten sorbet of dame blanche  

€22.90 zonder dranken 

DRANKENFORFAIT MET WIJN EN STREEKBIER 
Alsputse Sangria of Kriekske Boon 

+ 
½ fles Huiswijn of Geuze Moriau 37,5 cl of bieren van ’t vat 

Blonde of donkere Ename, Kriek Boon, Keizer Karel, Roman Pils 
+ 

  ½ L  Gerolsteiner water bruis of plat 
 + 

 koffie Brésor of puro en snoepje 
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BIC : KREDBEBB

Alsputs duo van Kreeft en Mosselen  
€69.90 Zonder dranken * met drankenforfait €86.90 

Alsput hapjesbord 
*Maatjes of Noorse zalm of Oesters (+€4)  

*Kreeftensoep of Escargot Alsput of Soep van de dag 
*½ demoiselletje (kleine kreeft) in schoonzicht  

(enkel na reservering)  
of scampi’s van het huis  

*Zeeuwse Mosselen à volonté verse kruidenbundel of met 
witte wijn  

Sorbet van verse vruchten of Kersen jubilé  
of Dame Blanche of Chocoladeschuim. 

IEDERE WOENSDAG MOSSELMENU à volonté  
€44.90 Zonder dranken * met drankenforfait €61.90 

Met Zeeuwse mosselen bodemcultuur 

*Escargots Alsput of Leeuwse Boerenpaté-kramiektoast of maatjes  
of Oesters(+€4) of kreeftensoep met kaas en korstjes of mosselen parqué. 

Mosselen à volonté met frietjes 
  Dame Blanche of Chocoladeschuim of Sorbet van verse vruchten 

A LA CARTE-VOORGERECHT : ½ dozijn oesters €18.50  
Haring met slaatje en boontjes €13.90 
1 dozijn Mosselen Parquées - €12.90 

Slaatje met geitenkaas €15.90 

ZEEUWSE BODEMCULTUUR MOSSELEN (à la carte) 
 Mini- Mosselpot verse kruiden 500g frieten - €17.90 

Medium- Mosselpot verse kruiden 1000g frieten - €21.90 
 Maxi-mosselpot verse kruiden 1500g frieten - €26.90 
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