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Laat jullie verwennen met een Alsputse Valentijnsdegustatie, een Alsputs 
Valentijnmenu of een Alsputse Valentijnslunch  

Alle dagen van vrijdag 4 februari tot zondag 20 februari 2022, mits reservatie 

Alsputse Valentijnslunch 

Alsputse Valentijnhapjes 

 
Trio van gemarineerde zalm, gerookte heilbot en carpaccio van sint jacobsnoot 

OF 
Consommé Celestine 

OF 
Hartje met vol au vent van fazant en kalkoen  

 
Skrei, zacht aangebakken in hoeveboter 

OF 
Zacht gebraden filet mignon van Belgisch wit blauw rund 

vergezeld  van sabayon van Mariage Parfait Boon, schorseneren en 
bospaddestoelen, puree van pastinaak en charlotte 

 
Moelleux au chocolat met vanille ijs en frambozencoulis 

€45,90 (lunch zonder drank)  

menu met aperitief, aangepaste wijnen en koffie € 65.90°°°  

°°° Aperitief Alsput of cava of fruitsap. huiswijnen wit en rood, bieren van het vat,  
waters bruis en plat water, koffie en  thee naar believen, met koekjes en pralientjes  

De drankenforfait is tot en met de koffie, wat na de koffie gedronken wordt is extra te betalen. 

 

één menu en één gerechtenkeuze per tafel 
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Alsputs Valentijnsmenu 

Alsputse Valentijnhapjes 

 
Consommé Celestine 

 
Trio van gemarineerde zalm, gerookte heilbot en carpaccio van sint jacobsnoot 

OF 
Hartje met vol au vent van fazant en kalkoen  

 
Skrei, zacht aangebakken in hoeveboter 

OF 
Zacht gebraden filet mignon van Belgisch wit blauw rund 

vergezeld  van sabayon van Mariage Parfait Boon, schorseneren en 
bospaddestoelen, puree van pastinaak en charlotte 

 
Moelleux au chocolat met vanille ijs en frambozencoulis 

 

€54,90 (menu zonder drank)  

menu met aperitief, aangepaste wijnen en koffie € 59.50°°°  

°°° Aperitief Alsput of cava of fruitsap. huiswijnen wit en rood, bieren van het vat,  
waters bruis en plat water, koffie en  thee naar believen, met koekjes en pralientjes  

De drankenforfait is tot en met de koffie, wat na de koffie gedronken wordt is extra te betalen. 
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Alsputse Valentijnsdegustatie 

Alsputse Valentijnhapjes 

 
Trio van gemarineerde zalm, gerookte heilbot en carpaccio van sint jacobsnoten 

 
Consommé Celestine 

 
Hartje met vol au vent van fazant en kalkoen  

 
Twee-eenheid van vlierbloesem- en citroensorbet 

 
Skrei, zacht aangebakken in hoeveboter 

OF 
Zacht gebraden filet mignon van Belgisch wit blauw rund 

vergezeld  van sabayon van Mariage Parfait Boon, schorseneren en 
bospaddestoelen, puree van pastinaak en charlotte 

 
Moelleux au chocolat met vanille ijs en frambozencoulis 

 € 69.90 (menu zonder drank)  

menu met aperitief, aangepaste wijnen en koffie € 89.90°°°  

 
één menu en één gerechtenkeuze per tafel 
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AlsputseValentijngerechten à la carte 

Alsputse Valentijnhapjes aangeboden door het huis 

 
Trio van gemarineerde zalm, gerookte heilbot en carpaccio 

 van sint jacobsnoten                     € 15,00 

 
Consommé Celestine                    € 10,00 

 
Hartje met vol au vent van duif en kalkoen          € 15,00 

 
Twee-eenheid van vlierbloesem- en citroensorbet         € 5,00 

 
Skrei, zacht aangebakken in hoeveboter vergezeld van  
sabayon van Mariage Parfait Boon, schorseneren en 

bospaddenstoelen, puree van pastinaak en charlotte        € 29,50 

 
Zacht gebraden filet mignon van Belgisch wit blauw rund 

vergezeld  van sabayon met Mariage Parfait Boon, schorseneren  
en bospaddenstoelen, puree van pastinaak en charlotte    € 26,50 

 
Moelleux au chocolat met vanille ijs en frambozencoulis  € 10,00 

 

Alsput Fijnproeversmenu van Valentijn €69.90 
Alsput Valentijnmenu €54.90  
Alsput Valentijnlunch €45.90 

Wil je Thuis dineren of feesten : vraag De Alsputse traiteur Lijst
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