GESMAAKT IN HET KIEZELHUYS!
Welkom in het Kiezelhuys, welkom bij Gesmaakt!
Met Gesmaakt in het Kiezelhuys presenteren onze chefs en gastchef graag één maal per maand
een gastronomische meergangenmenu waarbij ze wisselende thema’s volgen.
Op de website van het Kiezelhuys vindt u steeds de agenda en thema’s van volgende edities.
U kan voor de dranken kiezen uit een aantal formules.
A la carte
Drankenarrangement
€24,95 pp
Het drankenarrangement(*) is met inbegrip van een aperitief van het huys en vervolgens
à volonté waters en huiswijnen.
Andere dranken van de drankenkaart worden supplementair verrekend.
Arrangement met suggestiewijnen
€34,95 pp
Het arrangement met suggestiewijnen is met inbegrip van een aperitief van het huys, waters à
volonté en een aangepaste selectie van suggestiewijnen.
Mogen wij vragen uw keuze op voorhand kenbaar te maken.
Bedankt alvast en smakelijk!

FRISDRANKEN

Coca Cola Regular - Light - Zero - Fanta - Sprite
20 cl 		 €2,40
Chaudfontaine plat - bruis*
20 cl / 100 cl
€2,40 €9,40
Lipton Ice Tea
20 cl		 €2,50
Minute Maid Sinaas - Appel - Appelkers
20 cl		 €2,50
Tönissteiner Orange - Citroen - Vruchtenkorf - Naranja			
€2,80
Gini / Schweppes tonic
		
€2,60

HUISWIJNEN		
Glas
Fles
Wit (droog)*		
€3,80 €19,90
Wit (half zoet)*		
€3,80 €19,90
Rood*		
€3,80 €19,90
Rosé*		
€3,80 €19,90
CAVA

Cava MVSA		

Glas
Fles
€6,00 €29,00

BIEREN

Cristal			
€2,40
Maes alcoholvrij			 €2,40
Grimbergen blond / bruin			 €3,80
Duvel			
€3,90
Omer			
€3,90

DIGESTIEVEN

Amaretto di Saronno			 €6,00
Baileys			
€6,00
Otard VS			 €6,00
Calvados			
€6,20
Limoncello			
€6,00
Sambuca			€6,00
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APERITIEVEN

Aperitief Gesmaakt in het Kiezelhuys*
Campari
Campari vers fruitsap
Gin Tonic - Gin Gini
Aperol
Aperol Spritz
Martini Bianco
Kirr
Kirr Royal
Sherry dry - medium
Porto Offley rood - wit

€8,00
€5,00
€7,90
€7,90
€4,80
€5,80
€4,70
€4,70
€6,70
€4,70
€4,70

WARME DRANKEN

Espresso - Decafiné - Mokka
Cappuccino met gestoomde melk
Koffie verkeerd
Latte Macchiato
Hasseltse koffie (jenever)
Irish coffee (whisky)
French coffee (cognac)
Italian coffee (amaretto)
Thee natuur - kamille - rozenbottel - lindebloesem - citroenmelisse - munt - groene thee
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€2,50
€2,80
€2,80
€2,90
€5,80
€7,20
€7,20
€7,20
€2,50

