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Ze zijn er weer echte Zeeuwse Mosselen
Oh Zóóóó…LEKKER
Mosselen zó lekker en zó fijn kunnen ze alleen in Alsput zijn
Alsputse MINI-mosselcomplet €22.90
Met Zeeuwse bodemcultuurmosselen

Aperitief-kriek boon
Alsputs hapje
Mini mossel in verse kruidenbundel(500g)
Chocoladeschuim
¼ l witte wijn
koffie met pralientje
Alsputse Mosselcomplet €28.90
Met Zeeuwse bodemcultuurmosselen

Aperitief kriek Boon
Alsputs hapje
Mosselen in verse kruidenbundel (1000gr)
Chocoladeschuim
¼ l witte wijn
koffie met pralientje
Alsputs Mosselmenu €36.90
Met Zeeuwse bodemcultuurmosselen

Aperitief kriek Boon
Alsputs hapje
Alsputse Kapoenenpastei met kramiektoast
OF 2 maatjes met slaatje
OF kreeftensoep met kaas en korstjes
Mosselen in verse kruidenbundel met frieten (1000g)
Dame Blanche of Chocoladeschuim
¼ l witte wijn
koffie en pralientje
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Voorgerecht : ½ dozijn Zomeroesters €18.50
Zeeuwse bodemcultuurmosselen (à la carte)

Voorgerecht : 1 dozijn Mosselen Parquées €11.90
Mini- Mosselpot met verse kruiden 500g met frieten - €12.90
Medium- Mosselpot verse kruiden 1000g met frieten - €19.90
Maxi-mossel pot met verse kruiden 1500g met frieten - €24.90
Alsputs duo van kreeft en bodemcultuur mosselen
€46.90 Zonder dranken * met drankenforfait €59.90
Alsput hapjesbord
2 maatjes met slaatje of Noorse zalm of kreeftensoep
met kaas en korstjes
½ demoiselletje in schoonzicht (enkel na reservering) of
scampi’s van het huis
Zeeuwse Mosselen van bodemcultuur in verse
kruidenbundel of met witte wijn
Kersen jubilé of Dame Blanche
drankenforfait = Alsput Aperitief of Schuimwijn+
½ fles Colombard Chardonnay+ ½ L gerolsteiner
koffie Brésor of puro
IEDERE WOENSDAG MOSSELMENU à volonté €42.90
Met Zeeuwse mosselen bodemcultuur

Aperitief kriek Boontje met Alsputs hapjesbord
Alsputse Kapoenenpastei met kramiektoast of 2 maatjesharing met slaatje
of dagsoep of kreeftensoep+kaas+korstjes
Mosselen à volonté met frietjes
Dame Blanche of Chocoladeschuim
¼ l witte wijn + koffie met pralientje

