Lunch bij Gaston
Do t/m zo van 12.00 tot 16.00 uur
Lekker van de tap

Uit eigen keuken

Bockbier
Hertog Jan
€ 3,75

Gebak van
de dag

Etten-Leur, 2018
Etten-Leur, 2017

€ 3,50

Feestje

Binnenkort iets te vieren?
Speciaal voor groepen is het mogelijk
mijn gehele taveerne exclusief te
reserveren. Vraag naar de
mogelijkheden.

Welkom bij Gaston!
Naast allerlei hapkes heb ik meer dan 60 verschillende soorten
speciaalbier! “Alsof er ‘n engeltje over oew tong piest”, zou ons Moeke
zeggen.
Geniet ervan (en van het leven),

Lunchplank € 9,75 p.p

Bierproeverijtje
.

Een keur aan overheerlijke, verse,
huisgemaakte lunchgerechten
De gerechten op de plank verschillen
per keer en kunnen afgestemd worden
op uw smaak!

.

3 proefglaasjes
bier van de tap
voor € 5,50

Borreltijd
* Bruin landbrood met smeersels
* Gemarineerde olijven
* Plankske Gaston
Oud Rotterdam, charcuterie, brood met smeersels

* Luxe bitterballen 8 stuks
* Luxe bittergarnituur 8 stuks

€ 3,75
€ 3,50
€ 12,50
€ 5,50
€ 5,50

Gaston digitaal
Als ‘gevorderde’ levensgenieter moet ik uiteraard mee blijven
gaan met nieuwe ontwikkelingen. Niet alleen achter de
schermen in mijn keuken maar ook naar buiten toe in onder
andere sociale media. Zo probeer ik mijn website goed bij te
houden, zet regelmatig een berichtje op facebook
en ben druk in de weer met nieuwe activiteiten.
Benieuwd naar mijn vorderingen? Check mijn site
of volg mij op facebook of instagram.

Check mijn digitale vaardigheden

Wijnen
Rood

Wit
Croix des vents, Sauvignon Blanc € 3,50
Een droge, frisse wijn met intense aroma’s
van limoen, passievruchten en grapefruit.

Urmenta, Chardonnay

€ 4,50

Intense Chardonnay met aroma’s van perzik,
tropisch fruit en een hint van banaan die perfect
samensmelten met de rijke geur van vanille.

Baron D’alsace, pinot gris

€ 4,50

Elegante, krachtige wijn met verfijnde
bloemenaroma’s en een karakteristieke
kruidigheid met een lange zachte afdronk.

Koningshof Winzerschoppen
Een friszoete, makkelijke wijn boordevol
fruitige aroma’s.

Croix des Vents Merlot

€ 3,50

Een eerlijke , makkelijke rode wijn met veel
rood fruitaroma’s in bouquet en smaak.
Prettige en toegankelijke wijn.

Santa Ana Malbec

€ 4,50

Een Argentijnse robijnrode wijn met een kruidig
bouquet eneen volle ronde smaak met tonen
van rood fruit

Urmenta Cabernet Sauvignon

€ 4,50

Romige, ronde wijn met de uitgesproken
cassisaroma’s zoals je die alleen in Chileense
Cabernets tegenkomt.

€ 3,50

Rosé
Croix des Vents Rosé

€ 3,50

Toegankelijke uitnodigende droge wijn, soepel
en rond met aantrekkelijk rood fruit en bloesem
geuren in bouquet en smaak.

Familietafel
Lekker met z’n allen delen!
Geniet van een heerlijke familietafel. De familietafel wordt gepresenteerd
in vier of vijf gangen, startend met een keur aan voorgerechten, gevolgd
door mini-soepjes in diverse smaken. Hierna volgt de
hoofdgerechtenproeverij met o.a. Vlaamse vlees- en visgerechten,
geïnspireerd door hoe ons moeke dat vroeger thuis maakte. De familietafel
wordt zoetjes afgesloten met Gaston’s keuze aan desserts.
Samen van de Belgische marchandise genieten doet u voor € 25,50 p.p.
Kinderen tot 4 jaar zijn gratis en kinderen vanaf 4 jaar en
jonger dan 12 jaar betalen € 12,75 p.p.

Lunch
* Soep van de dag

€ 4,50

* Rustieke tosti Ham/Kaas
* Tosti mozzarella, tomaat en pesto

€ 3,75
€ 5,25

* Landbrood met 2 goeie kroketten
* Landbrood met 2 kaaskroketten

€ 6,25
€ 6,25

* Vloerbrood met ham, kaas of brie
* Vloerbrood met gerookte zalm
* Vloerbrood met carpaccio
* Vloerbrood met mozzarella, tomaat en pesto (gegratineerd)

€ 4,75
€ 6,95
€ 8,95
€ 6,45

* Smoske
€ 5,50
‘HET’ Belgische broodje gezond met hesp (ham), kaas, sla,
tomaat en ei met Belse mayonaise
* Uitsmijter
met 3 eieren, hesp (ham) en/of kaas,
op bruin vloerbrood
Speciaal voor de kinderen
* Frietjes met snackje, appelmoes en mayonaise

€ 5,50

€ 5,95

