DINER | 3-GANGEN MENU
17.00 – 22.00

|

33.7

VOORGERECHTEN
Soep van de Chef ½ brood ½ 6.8
Carpaccio van kogelbiefstuk | zoete zwarte knoflook | gepofte rijst | rucola | 11.3
Eendenborst | rode kool | paddenstoel | cranberry compote | 10.8
Gebakken forel | aardappelsalade | roomsaus met dille | mosterdzaad | 10.9
Buikspek | zuurkool | gebakken appels | krokant zwoerd | 10.80
Geroosterde aubergine | witte bonen puree | granaatappel | pistache | harissa |10.8

HOOFDGERECHTEN
Bavette steak frites| rode wijn jus | gebakken uien puree | aubergine van de bbq |22.7
Hertenbiefstuk | bacon jam | klassieke rode kool | puree | crispy quinoa | 22.7
Kabeljauw | hazelnoot beurre blanc |
gemengde knolgroenten | aardappel kaantjes | 21.8
Parelhoen | maïs puree | boerengroenten| uitgebakken spekjes| shiitake jus | 20.9
Polenta | gestoofde kikkererwt met kruidige tomatensaus | courgette | pompoenpit | 20.9
De Alternatieve salade ½ maple syrup | bonen | peer | rode kool | linzendip | 13.5
| blauwe kaas +3.3 | carpaccio + 3.8 | makreel salade + 3.8
Black Angus Burger | spek | kaas | tomaat | mosterd mayo | frites +3 | 14.5
Patatje seizoensstoof | zoetzure rode kool | mayonaise | 13.8
Portie frites | mayonaise | 3.5

NAGERECHTEN
Kaasplateau met kazen van Elsbroekerwei ½ notenbrood ½ confituur ½ 12.3
Gepocheerde Elstar appel | hazelnoot crème | honingkoek | rabarber | 8.3
Amandeltaart | praline | geroosterde peer | sinaasappelsaus | 8.3
Pure chocolade mousse | taartbodem | kruidkoek | kastanje met appelsaus| 8.3
Coupe Alternatief | seizoensijs| kersen hangop | kersencompote | hazelnoot | 8.3
AFTER DINER DRINKS
Hot Apple Pie 43 | biologische appelsap (warm) | Licor 43 | slagroom | kaneel
Choco Coco | warme chocolademelk | Malibu rum | slagroom | toppings

| 8.5
| 8.5

= Veganistisch

Deel je ervaring met ons via Instagram!

@alternatiefhillegom

BORREL

BORRELHAPJES per stuk te bestellen:
Bitterballen ½ mosterd ½ 1.0
Vega bitterballen ½ mosterd ½ 1.0
Kaasstengels ½ chilisaus ½ 1.0
Chicken bites ½ chilisaus ½ 1.0
Mini-loempia's ½ chilisaus ½ 1.0
Bittergarnituur | 3 stuks van elk | 12.5
Brood van bakkerij Ammerlaan½ dips ½ 5.5
Olijven ½ mix van diverse olijven ½ 3.8
Portie oude brokkelkaas van Elsbroekerwei |mosterd mayo | 5.2
Warme camembert ½ tomatenjam ½ honing ½ brood ½ 9.8
Luxe charcuterie ½ brood ½ dips ½ 11.8
Borrelplank ½ Oude brokkelkaas ½ camembert ½ olijven ½ brood ½ dips ½ 12.9
De Alternatieve vis en vlees proeverij | vanaf 2 personen | 13.5 p.p.
Soep van de Chef ½ brood ½ 6.8
Black Angus Burger | spek | kaas | tomaat | mosterd mayo | frites +3 | 14.5
Patatje seizoensstoof | zoetzure rode kool | mayonaise | 13.8
Portie frites | mayonaise | 3.5
Elke vrijdag | Zeeuwse oesters | beperkt aantal verkrijgbaar | 3.0 per stuk | 15.0 per 6 stuks

Gebak van Patisserie Vermeer ½ 3.9
Appeltaart met appels van de Olmenhorst ½ 3.5

Deel je ervaring met ons via Instagram!

@alternatiefhillegom

WITTE WIJN
VALDECAZ, VERDEJO, 2020, Castilla y León, Spanje | 4.3 | 21.0
Een fruitige, lichte wijn met in de smaak wit fruit als appel en citrus.
Een plezierig glas wijn om te drinken bij elke gelegenheid.
LES GRÉS CHARDONNAY, 2020, IGP Pays d’Oc , Frankrijk | 4.7 | 24.0
Deze chardonnay heeft veel typiciteit door de duidelijke tonen van brioche en amandelen.
Het heeft een zeer elegante smaak van mild wit fruit,
de wijn proeft zeer zuiver en fris en met milde zuren is de afdronk rond en zacht.
PRINCIPATO PINOT GRIGIO, 2020, IGT Provicia di Pavia, Italië | 4.7 | 24.0
Deze Italiaanse Pinot Grigio is een fris en fruitige wijn.
De smaak is droog, kruidig en een tikje nootachtig na.
Een verfijnde wijn met een harmonieus karakter.
TOURAINE SAUVIGNON DOMAINE OCTAVIE, 2020, Loire, Frankrijk | 5.7 | 29.5
Expressieve sauvignon met veel tonen van witte bloemen en citrus.
De smaak is gul, verfijnd en opwekkend. Een droge, frisse en sappige wijn
met nuances van rijp fruit en limoen. Deze wijn is gevaarlijk lekker!
DOM DORIAC CHARDONNAY RÉSERVE, 2020, IGP Pays d’Oc, Frankrijk | 5.7 | 29.5
Een romige en sappige witte wijn met veel rijp geel fruit zoals peer, perzik. Erg kruidig en bloemig in
de neus, ook iets zwoel en soepel. Licht vettig in smaak, aangename volle houttonen en mond vullend.
WEINWUMR’S GRÜNER VELTLINER 'FUNDAMENT', 2020, Niederösterreich, Oostenrijk | 28.5
Deze typische “Gruner Veltliner” heeft heerlijke aroma’s van groene appel en is iets peperig.
Elegante smaak, fris en zuiver met een droge afdronk.
RIJK’S CHENIN BLANC 'TOUCH OF OAK’, 2018, Coastal Region, Zuid-Afrika | 32.5
In onze Chenin Blanc proef je kruiden als kamperfoelie en fruit als granaatappel en passievrucht.
De smaak is soepel en biedt een elegante frisheid, milde zuren en kenmerken van subtiel houtgebruik.
WAIRAU RIVER SAUVIGNON BLANC, 2020, Marlborough, Nieuw-Zeeland | 34.5
Deze wijn heeft herkenbare geuren van passievrucht, groene kruiden en roze grapefruit.
In de mond heerlijk fris, bijna strak met voldoende vulling en veel elegantie.
DOMAINE HAMELIN CHABLIS, 2018, Bourgogne, Frankrijk | 34.5
Frisdroge Chablis met een minerale, complexe smaak. Goudgroen van kleur met een schoon en
ferm karakter. Naast een kenmerkende frisheid heeft de wijn een soepele, milde smaak.
Zo smaakt een echte Chablis!
AOP PUILLY-FUISSÉ VEIELLES VIGNES, 2018, Domaine Corsin, Bourgogne, Frankrijk | 59.0
Rijke, zuivere smaak met een mooie balans tussen fruit, zuren en houtlagering.
Veel finesse met iets van amandel, honing, boter en een krachtige structuur.

Deel je ervaring met ons via Instagram!

@alternatiefhillegom

RODE WIJN
NAVARRA BASIANO TEMPRANILLO TINTO, Navarra, Spanje | 4.3 | 21.0
De Tempranillo heeft een robijnrode kleur. Geurend naar kersenfruit en klein rood fruit. Aangename
sappige, ronde smaak met tonen van klein rood fruit en een licht tannineaccent in de afdronk.
ESPRIT MERLOT, 2017, IGP Pays d’Oc, Frankrijk | 4.7 | 24.0 |
Deze donkerrode Merlot heeft geuren van zuivere impressies van aardbei en bosbessen,
maar ook iets kruidigs en zeer romig. Een zeer smaakvolle biologische wijn.
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 'PIANE DE MAGGIO', 2019, Agriverde, Italië | 4.7 | 24.0 |
Deze Italiaanse kersenrood wijn is een sappige, fruitige en vriendelijke wijn uit de Abruzzen.
Het heeft een volle smaak met veel rijp donker fruit
als zwarte bessen en kersen en heeft een frisse en hele zachte afdronk.
LORCA 'FANTASIA' MALBEC, 2019, Mendoza, Argentinie | 4.9 | 25.5
In de geur rood, rijp fruit, kruidig en vind je tonen van eikenhout,
pruimen en zwarte bes. Soepel glas wijn met een romig mondgevoel
en aroma's van zongedroogd fruit en een vleugje vanille.
LEYDA 'CLASSIC' PINOT NOIR, 2019, Leyda Valley, Chili | 5.7 | 29.5
Deze Pinot Noir heeft een helderrode kleur. Een aangename geur van jong rood fruit als aardbei
en kers. Stevige inzet en iets wat kruidigheid. Deze wijn heeft een volle, zachte afdronk.
MILTON PARK SHIRAZ, 2018, Zuid Australië | 24.0
Een heerlijke wijn met een zwoele, volle smaak, waarin eucalyptus, zwarte peper en
rijpe bosvruchten naar voren komen. Zeer karakteristiek met een lange finale.
PASSO DEL SUD’APASSIMENTO’ PRIMITIVO BLEND, 2018, Puglia, Italië | 29.5
Vol rood van kleur. In de geur een zwoele toon, gestoofde pruimen en rijp fruit.
Een ronde inzet, niet te zwaar, veel fruit met een klein zoetje.
Rond, zwoel en een aangename afdronk.
RIOJA VALLOBERA 'CRIANZA’ TEMPRANILLO, 2017, La Rioja, Spanje | 32.5
Een dieprode Rioja met tonen van rijp, rood fruit in geur en smaak.
Romige, sappige, lichtkruidige wijn met lichte tonen van houtlagering.
VINCENT MOREY BOURGOGNE PINOT NOIR, 2018, Bourgogne, Frankrijk | 34.5
Geuren van aardbei, kersen en iets hout zijn te vinden in deze plezierige wijn.
Een volle smaak met soms iets aards en herkenbare eikentonen de rijping op eikenhouten vaten.
GIACOSA FRATELLI BAROLO “BUSSIA” 2015, DOCG Barolo, Italië | 59.0
Prachtig helderrood van kleur. Een brede geur met impressies van leer en rozen.
Volle, warme smaak, fluweelzacht met een intens karakter.
Rood fruit, houttonen, eiken en vanille, en een droge afdronk.

Deel je ervaring met ons via Instagram!

@alternatiefhillegom

ROSE WIJN
PRINCIPATO PINOT GRIGIO ROSATO, 2020, IGT Privincia di Pavia, Italië | 4.5 | 23.0
Deze Pinot Grigio rosé is een opwekkende droge rosé. Vol rood fruit van bosaardbeien en iets
bloemig. In de smaak zeer fris, licht romig en kruidig. Deze wijn heeft een verkwikkende afdronk.
CÔTES DE PROVENCE CHÂTEAU PAQUETTE, 2020, Provence, Frankrijk | 6.3 | 32.5 |
Enorm zachte en elegante smaken van perzik, gekonfijte abrikoos en witte bloemen.
Een heerlijk frisse rosé met milde zuren en een lange finale.

DESSERTWIJN
MOSCATO D’ASTI 'BRICCO RIELLA',PIËMONTE, 2019, Italië | 5.5 |
Licht mousserende, zoete wijn. Zeer geurig, fris en licht. Impressies van uiteraard verse muskaat
in de geur en smaak, maar ook wat tonen van abrikoos en perzik.
RIETVALLEI ROOI MUSCADEL, Robertson, 2018, Zuid-Afrika | 5.9 |
Een verrassende, rode dessertwijn. Mooi gekonfijt fruit en rozijnen zijn terug te vinden in geur en
smaak. Een wijn met een frisse levendige zuurgraad.

MOUSSERENDE WIJN
CAVA D'ARCIAC SELECCIÓ BRUT, Cataluña, Spanje | 4.9 | 25.5
Mousserende wijn met bloemen en rijp fruit in het aroma. Zachte droge mousse in de mond met
iets appel, peer en citrusfruit in de smaak. Perfect om samen mee te proosten!

CHAMPAGNE
PROSECCO TREVISO FRIZZANTE | 4.7 | 24.0
Licht mousserend. In de neus bloemig en groene appel. Zachte inzet, romige mousse, fris droog,
wit fruit als appel, peer en perzik. Frisse smaak, mooie balans met een schone afdronk.
DOM PERIGNON WHITE | 210.0
Mousserende wijn met een fijn en licht fruitig aroma.

Bekijk ook gerust ons MOËT&CHANDON aanbod op deze menukaart!

Deel je ervaring met ons via Instagram!

@alternatiefhillegom

LUNCH
11.00 – 16.00
Soep van de Chef ½ brood ½ 6.8
Soep met broodje naar keuze ½ 15.0
Uitsmijter op witte toast ½ ham +1.5 ½ kaas +1.5 ½ tomaat +1.0 ½ spek +1.5 ½ 6.5
Onderstaande broodjes serveren wij op vloerbrood (vers afgebakken) van bakkerij Ammerlaan | wit of bruin |

Carpaccio van kogelbiefstuk | zoete zwarte knoflook mayo | rucola | 9.7
Club kip ½ komkommer ½ tomaat ½ spek ½ ei ½ kerriemayonaise ½ kaas ½ 11.5
Linzen spread | granaatappel | dadel | pistache | 9.2
Oude brokkelkaas van Elsbroekerwei ½ mosterd ½ zoete walnoot ½ peer | 9.3
Warme beenham | honing-mosterd saus | augurk | 9.2
Makreelsalade | mierikswortel | zwarte knoflook | rode uitjes | 9.2
Zalm | peterselie | granaatappel | crème fraîche | 9.6
De Alternatieve salade ½ maple syrup | bonen | linzen | peer | rode kool | 13.5
| blauwe kaas +3.3 | carpaccio + 3.8 | makreel salade + 3.8
Kabeljauw | kruidenboter | salade | frites | 20.5
Hertenbiefstuk | bacon jam | salade | frites | 21.5
Black Angus Burger | spek | kaas | tomaat | mosterd mayo | frites +3 | 14.5
Patatje seizoensstoof | zoetzure rode kool | mayonaise | 13.8
Portie frites | mayonaise | 3.5
Amandeltaart | geroosterde peer | sinaasappelsaus | 7.5
Plak huisgemaakte kruidkoek met boter | 3.5
Gebak van Patisserie Vermeer ½ 3.9
Appeltaart met appels van de Olmenhorst ½ 3.5
= Veganistisch

Deel je ervaring met ons via Instagram!

@alternatiefhillegom

FRISDRANKEN

Coca-Cola
Coca-Cola zero
Fanta Orange
Fanta Cassis
Sprite
Finley bitter lemon
Fever Tree Tonic
Fever Tree Ginger Ale
Royal Bliss Berry Sensation Tonic | Yuzu Tonic | Ginger Beer
Rivella
Fuze tea black tea (met koolzuur)
Fuze tea green (zonder koolzuur)
Acqua Panna 0.25 L / 0.75 L
San Pellegrino (koolzuur) 0.25 L / 0.75 L
Tomatensap
Olmenhorst biologische appelsap

| 2.8
| 2.8
| 2.8
| 2.8
| 2.8
| 2.8
| 3.5
| 3.5
| 3.5
| 2.8
| 2.8
| 2.8

2.8 | 5.9
2.8 | 5.9
| 2.8
| 3.3

SAPPEN EN SMOOTHIES
Verse jus d’orange
Smoothie aardbei | banaan
Smoothie mango | framboos
Shot Yoghurt

| 3.9
| 4.8
| 4.8

+ 0.5

HOME MADE DRINKS
Een Alternatieve ijsthee | home made perzik ijsthee
Positive pear | frisse home made lemonade met perensmaak
Candy strawberry | zoete home made lemonade met rood fruit
Passion Perfect | fruitige home made lemonade met passievrucht

| 4.0
| 4.0
| 4.0
| 4.0

De home made drinks worden gemaakt met bruiswater, wilt u liever geen bruiswater?
Geef uw wensen door aan de gastheer/gastvrouw!

Deel je ervaring met ons via Instagram!

@alternatiefhillegom

BIEREN
TAPBIEREN

Heineken
Heineken 0.0%,
Affligem Blond
Texels Skuumkoppe

5.0 %
0.0 %
6.8 %
6.0 %

| 3.0

9.0 %
4.5 %
3.8 %
4.6 %
5.0 %
5.0%
8.0 %
8.5 %
6.0 %
6.4 %
7.0%

| 4.8

6.0 %
6.5 %

| 4.8

0.0 %
0.0 %

| 3.5

| 3.0
| 4.5
| 4.9

BIEREN FLES

Affligem Tripel
SOL
Liefmans
Birra Moretti
Jopen Adriaan wit
Oedipus Strip wit
La Chouffe
Duvel
Texels Skuumkoppe
Texels Dubbel
Texels Herfstbock

| 4.8
| 4.5
| 3.5
| 4.5
| 4.5
| 4.5
| 4.5
| 4.8
| 4.8
| 4.9

INDIA PALE ALE

Lagunitas Hazy Wonder
Jopen mooie Nel

| 4.8

ALCOHOLVRIJ

Amstel Radler 0.0
Affligem Blond

| 4.0

COCKTAILS

Deel je ervaring met ons via Instagram!

@alternatiefhillegom

Pink Gin & Tonic | Gordon’s pink gin | Rood fruit | Royal Bliss Berry Tonic
Bombay Gin & Tonic | Gember | Royal Bliss Tonic
Hendrick’s Gin & Tonic | Komkommer | Fever Tree Tonic
Espresso Martini | Tia Maria |Smirnoff| Espresso
Hot Apple Pie 43 | biologische appelsap (warm) | Licor 43 | slagroom | kaneel
Mojito | Limoen | Munt | Bacardi Blanca | Suiker | Bruiswater
Aperol Spritz | Sinaasappel | Prosecco | Aperol | Bruiswater

| 9.5
| 9.5
| 9.5
| 8.5
| 8.5
| 8.5
| 6.5

KOFFIE & ZO
Koffie
Espresso
Dubbele Espresso
Espresso Macchiato
Cappuccino
Flat White
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Chai Latte
Dirty chai | chai latte met een shot espresso
Verwen koffie | latte Macchiato | siroop naar keuze | slagroom | topping
Herfstkoffie | latte macchiato | speculoossiroop | slagroom | speculoostopping
Warme chocomel ( met slagroom + 0.5)
Choco Coco | warme chocolademelk | Malibu rum | slagroom | toppings
Havermelk of sojamelk
Extra shot espresso
Slagroom
Siropen| karamel | hazelnoot | vanille | witte chocolade| speculoos

| 2.5
| 2.5
| 3.5
| 2.8
| 2.8
| 3.8
| 2.9
| 3.3
| 3.0
| 3.5
| 3.9
| 3.9
| 3.3
| 8.5

+ 0.3
+ 1.0
+ 0.5
+ 1.0

THEE
Verse thee | munt | gember (met sinaasappel) | munt-gember | honing
Thee | Earl Grey | Ceylon | Bosvruchten | sterrenmix | Sencha lemon |
Sencha Cactus-vijg | Zorgeloos | Rooibos | Rooibos Cranberry | Chaï tea

Deel je ervaring met ons via Instagram!

| 2.9
| 2.5

@alternatiefhillegom

