Alsput, het gezelligste plekje in de Zennevallei, poort van het Pajottenland.
Hotel-Restaurant-café-brasserie - Banquet-Seminarie- Feestzaal-terras met speelweide
+32(0)2/356 76 47– M= 0475/86 56 47 – H= 0478/480 780
Mieke Baerdemaeker & Hilde Anthoons-Alsputweg - hollestraat 108-1500-Halle
www.Alsput.com * mieke@alsput .com * hilde@alsput.com.

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

Ze zijn er weer echte Zeeuwse bodemcultuur Mosselen
Oh Zóóóó…LEKKER
Mosselen zó lekker en zó fijn kunnen ze alleen in Alsput zijn !!!

Alsputs Mosselmenu €59.90 All-in (wijn-streekbier-frisdrank)
*Alsputs hapje
*Escargots Alsput OF Leeuwse Boerenpaté- of Maatjes
of Oesters(+€6) 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 van het huis
Zonder dranken=€39.90

Alsputse Mossel Complet €47.90 All-in(wijn-streekbier-frisdrank)
*Alsputs hapje
*Mosselen in verse kruidenbundel(1000gr)
*Dame Blanche of Chocoladeschuim of Sorbet van verse vruchten
zonder dranken=€27.90

Alsputse MINI-Mossel-Complet €45.90 All-in (wijn-streekbier-frisdrank)
*Alsputs hapje
Mini mossel in verse kruidenbundel(500g)
*Chocoladeschuim of verse vruchten sorbet of dame blanche
zonder dranken=€24.90

DRANKENFORFAIT MET WIJN EN STREEKBIER
Alsputse Sangria of Alsputs aperitief of Kriekske Boon
+
½ es Huiswijn of Geuze Moriau 37,5 cl of bieren van ’t vat
Blonde of donkere Ename, Kriek Boon, Keizer Karel, Roman Pils

ffi

fl

+
½ L gerolsteiner water bruis of plat
+
ko e Brésor of puro en snoepje
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Alsputs duo van Kreeft en Mosselen
€69.90 Zonder dranken * met drankenforfait €86.90
Alsputs hapjesbord
*Maatjes of Noorse zalm of Oesters (+€6)
*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 Boerepaté-kramiektoast of maatjes of Oesters(+
€6) of kreeftensoep met kaas en korstjes of mosselen parqué.
Mosselen à volonté met frietjes
Dame Blanche of Chocoladeschuim of Sorbet van verse vruchten

Ze zijn er weer Zeeuwse bodem cultuur Mosselen (de echte)

Alle dagen Zeeuwse mosselen
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Alsput Hotel, restaurant, café, terras is alle dagen open van 6h00-1h00

Op het terras eten of mee neem maaltijd is steeds mogelijk

LIEFST Reserveren 02/356 76 47 – 0475 86 56 47
Voorgerechten
Alsput Mosselen in voorgerecht
Mosselen Parqué (koud)
13.90
Mosselen à l’escargot
16.90
volg ons op facebook
Gegratineerde mosselen Prvençaals 18.90
Maatjes met zomerslaatje
13.90
Alsputse Mosselen in verse kruidenbundel met frietjes
Alsputse Mini Mossel ±500gr
17,90
Alsputse Medium Mossel ±1kg
21,90
Alsputse Maxi Mossel ±1,5kg
27,90
U kan de mosselen ook verkrijgen volgens uw favoriete bereiding
+ 3,50 supplement voor volgende:
- Witte wijn
- Geuze
- Room en look
- Provencaal
- Room
Uw Andere favoriete bereiding
is ook mogelijk deze verkoopprijs is afhankelijk
van de aankoopprijs van het product.
Een Lekker huisgemaakt Alsputs ijsje, bereid met hoeve-weidemelk is de ideale
afsluiter van een mosseldiner, ook ijsjes om mee te nemen, 1liter ijs op bestelling
De Alsputse mosselmenu’s zijn steeds een aanrader.
We zien er naar uit jullie terug te ontmoeten in Alsput het gezelligste plekje in
de Zennevallei, poort van het Pajottenland. Tot binnenkort !!!
Alsput vrijdag 8 juli 2022

