
Bombay Sapphire &
premium tonic €8,00

Buss 509 framboos &
premium tonic €12,00
Buss N°509 is de enige fruitige gin
op de markt, van Belgische bodem,
geïnspireerd door passie en de

nodige kennis. Deze gin, ontstaan in
Antwerpen, wordt gemaakt van verse

frambozen. Gin Mare &
premium tonic €13,00
Gin Mare is een smaakvolle en
zwoele mediterranee gin,

gepresenteerd in een prachtige
conische fles. Mare gin wordt
gedistilleerd in Spanje.Buffelgin &

premium tonic €12,00
De Buffel Gin werd speciaal gedistilleerd
voor het huwelijk van Thomas Buffel en
Stephanie De Buysser. Al snel bleek dat
er veel vraag was naar deze unieke
gin. Too good to be a secret. Bulldog &

premium tonic
€9,50

Bulldog gin wordt viervoudig
gedistilleerd in koperen ketels
en is afkomstig uit het Verenigd

Koninkrijk.

S72 gin &
premium tonic €12,00
Na een toevallige ontmoeting

met de Belgische
mountainbike-wereldkampioen
Filip Meirhaeghe op de tv-show
'Eternal Fame' in 2012, is

Everts dol op gin.

Buss 509 grapefruit &
premium tonic €12,00
De fruitige Buss N°509 Grapefruit gin
is de tweede gin die Serge Buss,
uitbater van 'Barbounce', gezellige
ginbar op het Zuid in Antwerpen, op

de markt brengt.

Een premium zachte Gin met een
uitgebalanceerde smaak op basis
van 10 geselecteerde specerijen.

Botanic kiss gin &
premium tonic €11,00

Mining gin &
premium tonic €12

Botanic Kiss Premium Gin is de
nieuwste gin uit de Botanic

collectie. In de Botanic met diverse
bessen zoals aardbeien, frambozen

en bosbessen

Gin suggestie

Mining Spirits is een gin die afklokt
op 40°. Klassieke (g)ingrediënten
zoals jeneverbesen kardemom

worden gecombineerd met zachte
kruiden



Griekse salade met gegrilde kipfilet -
€14,00

Griekse salade met souflakis (2st) -
€14,50

Salade met scampi's & spekjes -
€16,50

salades

Penne kipblokjes in roomsaus -
€12,50

Ravioli gevuld met eekhoorntjesbrood
met parmezaanschilfers & olĳfolie -

€14,00

Pasta pesto asperges & scampi (6st) -
18,50

pasta's

Asperges op Vlaamse wĳze - €16,00

Asperges op Vlaamse wĳze met beenham - €17,50

Asperges met gerookte zalm en mousselinesaus - €19,00

Pasta pesto asperges & scampi (6st)- €19,00

Kabeljauwhaasje met asperges in nantuasaus - €19,50

Entrecote met asperges en dragonsaus - €21,50

asperges

Gevuld paprika met gehakt & rĳst, tomatensaus en een fris slaatje - €13,00

Ossentong in madeirasaus en puree - €15,00

Reuze schnitzel met frisse groentjes & aardappelsla- €16,50

Scampi brochette met tartaar- €17,00

Mix grill - €20,00

suggestie

Dagsoep of
tomatensoep

***
Mix grill met

seizoensgroenten &
kruidenboter

***
Dame blanche


