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

HOPPESCHEUTEN
ALSPUTSE AFHAALSUGGESTIES
Beschikbaar van 21 maart tot april 2021

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

Hoofdgerechten
Hoppescheuten (50g) op een spiegel van geuzemousseline,
krieltjes met
• Ossenhaas (200g/300gr)
€ 39,90/43,90
• Entre-côte (350g/450gr)
€ 35,90/39,90
• Steenbolk op de huid gebakken (200g)
€ 38.50

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

Volg ons op facebook alsput hotel-restaurant-taverne
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.
ALSPUTSE TRAITEUR EN MEENEEMGERECHTEN
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)
HUISBEREIDE DESSERTEN
Appelstrudel met vanille-ijs
€ 6,00
Chocolademousse
€ 4,00
Pannenkoeken (5 stuks)
€ 6,00
Frambozencoulis
€ 3,00 /200ml
Artisanaal Vanille-ijs
€ 9,00 / liter
Artisanaal Vanille-ijs
€ 5,00 /500ml
Artisanaal ijs
€ 6,00 /500ml
(mokka – pistache – chocolade)
Sorbet
€ 6,00 /500ml
Ijs en sorbet op bestelling (minstens 1 dag op voorhand)

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.
Alle voorgerechten worden voorzien van brood en boter *

Bij alle hoofdgerechten 3 huisbereide kroketten of krielaardappel **
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Een warmhoudbox of frigobox om alles in te vervoeren is ook handig.
Bedankt voor de steun

Alle voorgerechten worden voorzien van brood en boter *

Bij alle hoofdgerechten 3 huisbereide kroketten of krielaardappel **

