Alsput, het gezelligste plekje in de Zennevallei,
poort naar het Pajottenland ! Mieke De Baerdemaeker
& Hilde Anthoons – Alsputweg/Hollestraat 108

ALSPUTSE TRAITEURLIJST

HOOFDGERECHTEN VIS**
Gebakken zeetong met sla
Normandische zeetongrolletjes
Paling in ’t groen
Tomaat met grijze garnalen (2 stuks)
Kabeljauwhaasje met groentesaus en puree

KOUDE VOORGERECHTEN*
6 Oesters
€ 12,50
Kreeft in schoonzicht 750gr
€ 54,00
(mits bestelling 1 dag op voorhand)
Tomaat grijze garnalen (1 stuk)
€ 12,50
Gerookte zalm met garnituur
€ 12,50
Breugelham met meloen of peer
€ 10,50
Pastei met garnituur
€ 12,50
SOEPEN*
Soep van de dag per pers. / per L
Kreeftensoep per pers. / per L
Pakketje kruidenkorstje

€ 4,00 / € 8,00
€ 7,50 / € 15,00
€ 0,90

WARME VOORGERECHTEN*
Kaaskroketten (3 stuks)
Garnaalkroketten (2 stuks)
Zeetongrolletjes groentesaus (2 st)
Scampi’s van het huis (6 stuks)
Scampi’s van het huis (9 stuks)
Scampi’s met look (6 stuks)

€ 10,00
€ 12,50
€ 15,00
€ 13,50
€ 18,50
€ 13,50

KINDERGERECHTEN
Alsputs stoofvlees junior
Kindersteak met appelmoes
Vol au vent junior
Balletjes in tomatensaus
1 Pens met appelmoes

SUPPLEMENTEN
Kroketjes per stuk
Gratin dauphinois vanaf 4 personen
Extra portie frietjes
Warme groenten (2 soorten)
Slaatje
Warme groenteschotel (5 soorten)
Huisbereide tartaarsaus

ALSPUTSE TRAITEUR EN MEENEEMGERECHTEN
€ 28,90
€ 30,90
€ 28,90
€ 21,50
€ 24,50

Afhalen kan alle dagen in ons afhaalhoekje. Alle prijzen zijn
inclusief BTW. Prijzen kunnen wijzigen ten gevolge van de markt
.
Bestellingen kunnen per telefoon (02/356 76 47)
of per mail (mieke@alsput.com)

€ 0,40
€ 2,50 per pers.
€ 2,50
€ 5,50
€ 2,50
€ 12,00
€ 2,50

Een lekker glas wijn :
Cava Perelada Stars brut €10,00 / fles
Abadia Real (wit, rood, rosé) €10,00 / fles
Of één van onze andere wijnen te kiezen bij afhaling.

€ 8,90
€ 12,90
€ 9,90
€ 8,90
€ 8,90

HOOFDGERECHTEN VLEES**
Steak met sla en rauwkost (200gr / 300gr)
€ 14,90 / € 18,40
Steak peper (200gr / 300gr)
€ 16,90 / € 20,40
Entrecote met sla (min. 2 pers.)
(350gr per pers. / 450gr per pers.)
€20,50 p.p./24,70
p.p.
Ossehaas met sla (min. 2 pers.)
(200gr per pers. / 300gr per pers.)
€24,50 p.p./28,70
p.p.
2 pensen met appelmoes of sla
€ 13,00
Alsputse karbonade met kriek Boon
€ 12,50
Zacht gebraden rosbief van Belgisch witblauw rundvlees met
bruine fondsaus, gebraiseerde witloof en kruidenkrieltjes €
19,50
Witloofgratin
€ 14,90
Alle voorgerechten worden voorzien van brood en boter *

T :0032(0)2/356 76 47 / 0475/86 56 47
www.alsput..com B.T.W. BE0687.779.290
1500-Halle mieke@alsput.com

HUISBEREIDE DESSERTEN
Appelstrudel met vanille-ijs
Chocolademousse
Pannenkoeken (5 stuks)

€ 6,00
€ 4,00
€ 6,00

Frambozencoulis

€ 3,00 /200ml

Vanille-ijs
€ 9,00 / liter
Vanille-ijs
€ 5,00 /500ml
Artisanaal ijs
€ 6,00 /500ml
(mokka – pistache – chocolade)
Sorbet
€ 6,00 /500ml
(framboos-aardbei-rabarber-munt-aalbessenvlierbloesem-citroen-Kriek Boon-Geuze Moriau)
Ijs en sorbet op bestelling (minstens 1 dag op voorhand)

BELEGDE BROODJES
Stokbrood met ham en kaas
Stokbrood met gerookte zalm
Supplement groentjes

€ 3,00
€ 4,00
+ € 0,50

PASTASCHOTEL
Spaghetti bolognaise mini /medium
€ 8,00 / € 10,00
Vegetarische spaghetti mini /medium € 8,00 / € 10,00

Geldig vanaf 14 maart 2021

Bij alle hoofdgerechten 3 huisbereide kroketten **

*

Overnachting 2 personen,
inclusief ontbijt met Cava € 85,00

*

Overnachting 2 personen,
inclusief 4-gangenmenu + ontbijt € 165,00

Volg ons op facebook alsput hotel-restaurant-taverne

Bekijk ook onze dagmenu’s en traiteurlijst
www.alsput.com
Alsput plastic vrij niet alleen in mei!!!
Breng steeds al je gebruikte bakjes en potjes terug aub
Of breng je eigen kommen of potten mee die we graag voor U vullen.
Een warmhoudbox of frigobox om alles in te vervoeren is ook handig.

Bedankt voor de steun

