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Smakelijk welkom bij Gaston!

Lekker vooraf!

Pure smaken, verse ingrediënten. Geïnspireerd door hoe ons Moeke dat vroeger
thuis maakte. Om u het kiezen makkelijk te maken, serveren wij porties die
gemaakt zijn om te delen met uw tafelgenoten. Uit ons proeverij-menu kiest u vijf
gerechtjes per persoon. Samen proeft en deelt u een smakelijke avond in een
gemoedelijke ambiance. Dat alles voor een prijs van € 27,50 p.p.

Bruin landbrood met
smeersels
€ 3,75

Geen zin om zelf te kiezen? Laat mij uw tafel vol zetten. U krijgt een aantal koude
en warme voorgerechten, een soepproeverij, hoofdgerechten en nagerechten.
Deze worden centraal op tafel geplaatst zodat u alle gerechten kunt proeven.
De prijs voor deze familietafel is € 25,50 p.p.

Bierbucket

De gerechtjes komen nog beter tot hun recht met een bijpassend drankje.
Een Belgisch bier of een lekkere wijn. Een aantal kunt u in proefglaasjes
bestellen. “Alsof er ‘n engeltje over oew tong piest”, zou ons Moeke zeggen.

Voorgerechten
SPECIAAL AANBEVOLEN
Tortilla met Mechelse koekoek, avocado en koriander
* Schapenkaas kroketjes met puntpaprika salsa en
amandelen
* Plankske charcuterie van slagerij “Jan Goos”
* Gebakken mosselen op Vlaamse wijze met ajuin, paprika
en kruidenboter
* Gerookte eendenborst met oude balsamico en
pistachenootjes
* Duo van pompoensoep met tofu en mango en biersoep
(Palm) met emmenthaler
* Duo van kreeftensoep met grijze garnalen en
goulashsoep

Gaston’s Kindermenu
Ook aan de kleintjes onder ons is gedacht! Speciaal voor hen
heeft Gaston een kinderproeverij menu samengesteld.

Vraag naar de speciale kinderkaart!

Laat u verrassen met
4 overheerlijke
bieren voor slechts
€ 14,50

Hoofdgerechten

Komt u ook?

SPECIAAL AANBEVOLEN
Pannetje verse mosselen met 2 sausjes
* Brochette van tijgergarnaal, ananas en milde curry
* Paprika-paddenstoelenrisotto met geitenkaas, viooltjes en
gemalen koffie
* Vlaamse andijviestoemp met hachee van konijn en tripel
* St-Jacobsvrucht op bloemkool en spekreepjes
* Pan vol kippendijen en spek met een zure
tomatengremolata
* Videeke met wildragout
* Kabeljauwfilet op tatjespap (puree met karnemelk) en grove
mosterd
__________________________________________
Al onze hoofdgerechten worden op verzoek geserveerd
met verse frites met Belze mayonaise

Lekker met z’n allen delen!

Op 1 & 2 december
organiseer ik mijn eerste
Winterse Bierenfestival.
Een plezante dag met
entertainment, brouwers,
lekkernijen en natuurlijk
een tal van smakelijke
bieren uit binnen- en
buitenland.
Tickets verkrijgbaar op

www.bestelkaartjes.nu

Nagerechten

Familietafel
Heerlijke suggestie voor een zondagmiddag. Kom
genieten van mijn familietafel. Geen fancy High Tea,
maar een zalige combinatie van lunchen en dineren
in Gaston-stijl. De familietafel wordt standaard
gepresenteerd in vijf gangen. Een keur aan gerechten
wordt centraal op uw tafel geserveerd. Samen van de
Belgische marchandise genieten in een smakelijke
ambiance doet u voor
€ 25,50 p.p.
Kinderen tot 4 jaar eten gratis mee en kinderen
jonger dan 12 betalen € 12,75 p.p.
Wij serveren onze familietafel op donderdag t/m
zondag. Zondagmiddag uitsluitend op reservering.
Wanneer mogen we u ontvangen?

SPECIAAL AANBEVOLEN
Witte chocolademousse met granaatappel en
speculaascrumble
* Chocoladebrownie met peer en pistache-ijs
* Rozijnenbrood met Stilton en balsemienhoning
uit de Biesbos
* Flensje met gebakken appel, bruine suiker,
citroen en zure room
* Verrassingsdessert van de maand
* Trio Truffel: een keur aan Belgische chocolade

Wijnen
Wit
Croix des vents, Sauvignon blanc
Een droge, frisse wijn met intense aroma’s van
limoen, passievruchten en grapefruit.

Santa Ana, Chardonnay

Deze sappige wijn bezit een aroma dat getypeerd wordt
door zowel citrus- als tropisch fruit, terwijl de elegantferme smaak ook een lichte romigheid heeft en een hint
van noten.

Baron D’alsace, Pinot gris Elegante, krachtige

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

Baron D’alsace, Pinot blanc

Een echte sappige, loepzuivere wijn met een zachte
frisheid, met in de neus tonen van wit fruit als appel, peer
en perzik. De smaak is fruitig met een ondertoon van
bloemen. Deze toegankelijke wijn is goed te combineren
met vis, zeevruchten en gevogelte, maar is ook heerlijk
als aperitief.

Bereich Bernkastel

€ 3,50
€ 4,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 3,50

Milde, fruitige lichtzoete wijn.

Dessertwijn
€ 3,50

Torres Moscatel Oro Floralis
Halfzoete wijn met de smaak van lichte sinaasappel,

Wijn of bier Proeverij
Wilt u bij Gaston’s heerlijke gerechten eens andere
biertjes of wijntjes proberen?
Maak dan een gebruik van onze proeverij van
3 glaasjes voor slechts

€ 5,50

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

Rood
Croix des Vents Merlot

Of liever bij iedere ronde een nieuw wijntje of
biertje proberen?
5 proefglaasjes speciaalbier of wijn

€ 10,25
Volg mij op Facebook:

€ 3,50

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

Santa Ana Malbec

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

Santa Ana Cabernet Sauvignon

In Mendoza gedijt de klassieke Bordeauxvariëteit Cabernet-Sauvignon uitstekend.
Vandaar dat deze wijn veel kleur heeft, en een
mond vullende, levendige smaak die getypeerd
wordt door kruidig, rijp bes fruit.

www.facebook.com/TaveerneGaston
Reserveren? Ga naar: www.taveernegaston.nl
E: info@taveernegaston.nl | T: 076 – 50 13 145

€ 3,50

€ 4,50

€ 4,50

