GAVER15
Restaurant
Open van 12u tot 21u
Gesloten op maandag, dinsdag en donderdag
uitgezonderd feestdagen
Speeltuin
Open van 13u tot 19u
Open tijdens schoolvakanties en feestdagen
Uitgezonderd zomervakantie

Free WiFi!

code:
Gaver123

BUBBELS/HUISWIJN
Cava glas | €6.00
Cava fles | €25.00
Huiswijn glas wit/rood/rosé | €4.50
Huiswijn fles wit/rood/rosé | €23.00

APERITIEVEN
Cocktail Gaver 15 | €8.00

Alcoholvrije cocktail Gaver 15 | €7.50

Kirr | €5.00

Kirr royal | €9.00

Sherry dry | €5.50

Pineau des Charentes | €5.50

Porto rood / wit | €5.50

Porto 10 years | €7.00

Martini bianco/rosso | €6.50

Ricard | €7.00

Campari | €7.50

Licor 43° | €7.50

Safari | €7.00

Jack Daniel’s | €9.00

Pasoa | €7.00

Eristoff Vodka | €6.50

Pissang | €7.00

Willam Lawson’s | €7.00

Picon witte wijn | €7.00

Bacardi superieur/reserva | €7.00

SUPPLEMENT

FRISDRANK

Coca-cola /zero | €2.50
Minute maid orange | €2.50
Schweppes soda | €2.50
Nordic Mist tonic | €2.50
Finley premium tonic/sea salt-tonic | €3.70
Finley ginger-ale /muscovado-tonic | €3.70

BIEREN

VAN

’T

VAT

Maes | €2.60
Grimbergen blond 33cl | €3.50

BIEREN

OP

FLES

Rodenbach | €2.70

Vedett blond | €2.80

Duvel | €3.80

La Chouffe | €4.00

Tripel Karmeliet | €4.00

Palm | €2.70

Leffe blond/bruin | €3.80

Hoegaarden | €2.70

Lindemans kriek | €3.70

Dendermondse tripel | €4.00

TRAPPISTEN
Westmalle dubbel | €3.80

Westmalle tripel | €4.00

Chimay blauw | €3.60

Rochefort 10 blauw | €4.50

La Trappe Tripel | €3.90

La Trappe quadruppel | €4.00

Orval | €4.20

FRISDRANKEN
Coca-cola/zero | €2.50
Fanta/sprite | €2.50
Minute Maid orange/ace | €2.50
Tonic Nordic Mist | €2.50
Agrum Nordic Mist | €2.50
Kidibul blik appel/aardbei | €3.60
Kidibul fles aardbei/appel | €9.00

EN

WATERS

Minute Maid appelsap/appelkers | €2.50
Minute Maid ananas| €2.50
Minute Maid pompelmoes | €2.50
Fristi/Cécémel | €2.60
Twist en Drink | €2.30
Fuze tea bruisend/green/peach | €2.50

Chaudfontaine naturel / bruis 25cl | €2.40
Chaudfontaine naturel / bruis 1l | €6.00
Chaudfontaine naturel / bruis 1/2l | €4.40

GINS
Bombay Sapphire

€8.00

• Een Engelse gin met smaaktoetsen van jeneverbessen en citroenschillen maar ook
een duidelijke neus van kruiden en pepers

Hendrick’s gin

€12.00

• Een Schotse gin met een uitgesproken floraal aroma met hints van komkommer en
rozenblaadjes

Mombasa

€12.00

Een Engelse premium gin met een vintage look waarin men de smaken van
kruidnagel, koriander en de frisse ondertoon van citrus kan herkennen

Tanqueray

€12.00

• Een Engelse london dry gin gin met een heldere, frisse smaak dankzij de ondertonen
van jeneverbessen, engelwortel en korianderzaden

Beefeater
Een Engelse london dry gin met een scherpe en droge smaak. In de neus jeneverbes,
zwarte peper en sinaasappel. op het gehemelte een explosie van citrus en jeneverbes
in de afdronk

Buss raspberry n°509

€12.00

€12.00

• Een Belgische gin met een zeer elegante neus en duidelijke smaaktoetsen van rode
en zoete vruchten

Buss grapefruit n°509

€12.00

• Een Belgische gin met frisse en zachtzoete aroma’s van citrusvruchten

SUPPLEMENT

FRISDRANK

Nordic Mist Tonic
Finley Premium tonic / sea salt-tonic/ muscovado-tonic
Finley ginger-ale

€2.50
€3.75
€3.75

VOORGERECHTEN
Dagsoep

€5.00

Tomatensoep

€5.00

Kaaskroketten

€14.00

Garnaalkroketten

€16.00

Twijfelaar van kaas en garnaalkroket

€15.00

Scampi Gaver 15

€17.00

(Gebakken scampi’s in licht pikant getomateerde saus met
champignons en gerookte spekblokjes)
Scampi diabolique

€17.00

Scampi lookboter

€17.00

Scampi in Thaise currysaus

€17.00

Fijne rundscarpaccio met pijnboompitten en oude parmezaan

€17.00

SUPPLEMENTEN
Verse frietjes

€2.00

Mayonaise/ketchup

€0.50

TIP

Apero hapjes
BEKIJK OOK ONS HAPJESKAART:
"EEN KNABBEL VOOR BIJ DE BABBEL"
IN AFWACHTING VAN UW
VOORGERECHT

Voor een vlotte service te kunnen garanderen vragen wij u vriendelijk per tafel niet meer dan 4
verschillende gerechten per gang te kiezen, dank voor Uw begrip

HOOFDGERECHTEN
Steak tartaar aan tafel bereid met verse frietjes

€21.50

Stoofpotje van varkenswangen in donkere Leffe met een

€22.50

witloofsalade en verse frietjes
Koninginnenhapje met bladerdeeg gebakje en verse frietjes

€22.50

Black Angus steak met verse frietjes

€22.50

Mixed grill met aangepaste sausen en aardappel wedges

€25.00

Côte à l’os met saus naar keuze en verse frietjes 2pers

€57.00

Dubbele kipfilet met verse frietjes

€18.00

Jus natuur/ peperroom/ champignonroom

€2.50

béarnaise / choron

€3.00

VISGERECHTEN
Scampi Gaver 15

€25.50

Gebakken scampi’s in licht getomateerde saus met champignons en gerookte
spekblokjes

Scampi diabolique

€25.50

Scampi lookboter

€25.50

Scampi in Thaise currysaus

€25.50

Gebakken wilde paling met tartaarsaus en verse frietjes

€29.00

Zalmfilet met seizoensgroenten en witte wijn saus

€26.50

Zeetong meunière met tartaarsaus en verse frietjes

€ dagprijs

Voor een vlotte service te kunnen garanderen vragen wij u vriendelijk per tafel niet meer dan 4
verschillende gerechten per gang te kiezen, dank voor Uw begrip

KINDERGERECHTEN
Artisanale kaaskroket en verse frietjes en slaatje van

€9.50

komkommer en tomaat
2 stuks € 14.00

Artisanale garnaalkroket met verse frietjes en slaatje van

€10.50

komkommer en tomaat
2 stuks € 16.00

Croque-monsieur

€10.00

Kipfilet met appelmoes en verse frietjes

€12.00

Balletjes in tomatensaus met verse frietjes

€13.00

Spaghetti bolognaise

€8.00

Koninginnenhapje met verse frietjes

€13.00

Gepaneerde vis met verse frietjes

€13.50

Stoofpotje van varkenswangen met een slaatje en verse

€13.00

frietjes
Frikandel met verse frietjes

€7.00

• 2 stuks € 10.00

Supplement mayonaise / ketchup

€0.50

SALADES
Salade kip en scampi met currydressing

€21.00

Salade geitenkaas met spekjes ( veggie mogelijk)

€20.00

Salade met brie en vijg

€20.00

Alle salades worden met brood
geserveerd

PASTA'S
Spaghetti bolognaise

€13.00

Lasange bolognaise

€18.00

Linguine met champignons, gerookt spek en oude

€20.00

parmezaan (veggie mogelijk)
Pompoenrisotto met sint-Jakobsnootjes en serranoham

Supplement verse frietjes

€2.00

Mayonaise/ ketchup

KLEINE

€18.00

€0.50

HONGER

Witloof met ham en kaas in de oven

€18.00

Foccacia met gegrilde camembert, peer en uienkonfijt

€15.00

Croque monsieur

€10.00

Croque madam

€12.00

Croque bolognaise

€13.00

Croque Hawai

12.00

DESSERTEN
Crème brûlée

€8.00

Chocolademousse van Callebaut chocolade

€9.00

Chocolade moelleux met rode vruchtencoulis en roomijs van

€10.00

de dag
Sorbetpallet met vers fruit en vruchtencoulis

€10.00

Sabayon met vanille roomijs en vers fruit

€11.50

Koekjes en versnaperingen bij de koffie/thee

€5.00

Verwenkoffie

€8.50

IJSCOUPES
Coupe vanille

€7.50

Dame blanche/ noire

€9.00

Coupe advocaat

€9.00

Coupe brésilienne

€9.00

Coupe banana-split

€9.00

Coupe Gaver 15

€10.00

Banaan /chocolade /karamel
Coupe aardbei ( seizoen)

€12.00

Coupe vers fruit ( seizoen)

€12.00

Supplement slagroom

DESSERTEN

€1.00

KIDS

Kinderijsje met 2 bolletjes vanille , smarties en een hoorntje

Supplement chocolade-ijs / aardbei-ijs

€4.00
€0.50per bol

Kids chocomousse met smarties

€4.00

Waterijsjes

€2.00

Roomijsjes

€3.00

WARME

DRANKEN

Koffie / deca

€ 2.40

Mokka

€2.40

Cappuccino met gestoomde melk

€2.60

Cappuccino met slagroom

€2.80

Latté macchiato

€2.80

Verwenkoffie

€8.50

Warme chocolademelk

€2.70

Thee lipton

€2.60

• Yellow label, kamille, rozenbottel, green sencha,
• citroen, munt, bosvruchten of earl grey

Verse munt thee

4.00

STERKE

KOFFIE

ALLEMAAL €9.00
Irish coffee

Whiskey

Italian coffee

Amaretto

French coffee

Cognac

Parisien coffee

Grand marnier

Hasseltse coffee

Jenever

DIGESTIEVEN
Amaretto Di Saronno

€6.50

Cognac Baron Otard V.S

Baileys

€6.50

Cognac Baron Otard V.S.O.P

€10.00

Cointreau

€7.50

Cognac Baron Otard X.O

€12.00

Grand Marnier

€8.50

Johnnie Walker red label

€7.00

Calvados

€8.00

Johnnie Walker black label

€9.00

Sambuca

€6.50

Johnnie Walker green label

€12.00

Limoncello

€6.00

Licor 43

€6.50

€8.00

Tea-room
VANAF 15U TOT 18U

PANNENKOEKEN

EN

WAFELS

Pannenkoeken met suiker/confituur/boter

€4.00

Pannenkoeken met Nutella-choco/ candijsiroop

€6.00

Pannenkoeken met advocaat

€7.50

Pannenkoeken mikado

€7.50

Pannenkoeken met gebakken appeltjes

€8.00

Pannenkoeken Gaver 15

€8.00

Kids pannenkoeken

€2.50

Luikse wafel met suiker/confituur/boter

€4.00

Luikse wafel met Nutella-choco / candijsiroop

€6.00

Luikse wafel met advocaat

€7.50

Luikse wafel mikado

€7.50

Luikse wafel met gebakken appeltjes

€8.00

Luikse wafel Gaver 15

€8.00

SUPPLEMENTEN
Slagroom

€1.00

Chocoladesaus

€1.50

Bolletjes vanilleroomijs

€2.00

PATISSERIE

EN

GEBAK

Poffertjes met hoeveboter en bloemsuiker

€4.00

Warme appeltaart

€5.00

Warme appeltaart met ijs en slagroom

€6.50

HUISWIJN
Toro d’Oro Chardonnay
€23,00
Curico Valley – Chili
Strogele kleur met gouden highlights. Deze Chileen heeft een intense neus van
ananas, peer en acacia bloemen. In de mond heeft ze een medium body, met
verassende noties van exotische vruchten op de finish
Toro d’Oro Rosato
€23.00
Curico Valley – Chili
Licht gekleurde rosé met schittering. Verfijnde aromas van frambozen en kersen
en hinten van munt. Mondvullend en vineus, aangenaam fris en boordevol rood
fruit in de afdronk.
Toro d’oro cabernet Sauvignon
€ 23.00
Curico Valley – Chili
Helder robijnrode kleur met rode highlights. Intense neus van aardbei, framboos
en een vleugje cacao. Aangenaam en levendig in de mond met een goed
gebalanceerde afdronk.

BUBBELS
Cava Eximius – Brut
€ 25.00
Valencia – Spanje
Enkel de beste druiven werden geselecteerd en gebruikt. Licht rokerige neus
met een vleugje gist. In de smaak appeltjes, citrus en kweepeer. Lekker fris en
mild karakter. De afdronk is levendig, droog en smaakvol.
(deze eventueel gebruiken voor feestjes)
Cava Naveran Blanc de Blanc Brutissime Brut
€30.00
Barcelona - Spanje
Zeer bleek geel met schitteringen. Regelmatige bubbels die een kroon aan het
oppervlak vormen. Na rijping of fles, aroma's van fruit. Aangename eerste indruk;
verfijnd en licht aroma. Vol en romig in de mond.
Louis de Sacy – Brut Originel
€ 55.00
Champagne – Frankrijk
De overvloedige fijne bubbels helpen deze Champagne lichtgeel te kleuren. In de
neus voornamelijk gemengde aroma's van bloemen en rijp fruit. In de mond
voornamelijk fruit, mooi rond en uitgebalanceerd, met een aanhoudende
afdronk.

ROSÉ

WIJN

Opale – Les Vignerons du Roy René
€ 2.8.00
Provence – Frankrijk
Grenache, Cinsault en SyrahGeuren van perzik en meloen, met aroma's van de
garrigue (vegetatie van grassen en lage planten) en een mooie mineraliteit.
Explosie van fruit (aardbei, framboos) en wilde bloemen met een fijn puntje anijs.
Frisse, ronde wijn, met een mooie balans en een royale afdronk.

WITTE

WIJNEN

Château Brondelle – Graves Cadet
€ 29.00
Bordeaux – Frankrijk
Semillon en Sauvignon Blanc
Fijn geroosterde noties in de neus. Aromatisch in de mond met veel fraîcheur en
evenwicht. Hints van pompelmoes en limoen in de levendige afdronk.
Seguin Manuel – Viré Clessé
€ 39.00
Bourgogne – Frankrijk
100 % Chardonnay
Licht gouden kleur. Frisse, minerale neus met noties van perzik, ananas en florale
toetsen. Elegante en verfrissende stijl met een lekker volle smaak. De afdronk is
delicaat, levendig en zuiver.
Domaine Paul Thomas – Sancerre – Chavignol
€ 44.00
Loire – Frankrijk
100 % Sauvignon Blanc
Levendig en fris met aroma's van o.a. pompelmoes, bloesem. Rond en vol in de mond
met een subtiel aroma en een duidelijk minerale toets.
Masca del Tacco L’Uetta
€ 32.00
Puglia – Italië
Fiano
Heldere bleke, stro gele kleur. Intense, stuivende neus met sensaties van exotisch
fruit, witte meloen, peer, mandarijn en florale aroma's, zoals witte bloemen. Fruitig in
de mond, fris, sappig en smakelijk, met een heerlijk minerale ondertoon
Landhaus Mayer
€ 26.00
Wenen – Oostenrijk
100 % Gruner Veltliner
De kleur is lichtgeel met fijne groene schittering. Delicate aroma's van groene appel,
pompelmoes, witte peper en een vleugje kruiden. In de mond openbaart hij zich als
een levendig en fris karakter. De smaak bevestigt dit met veel minerale tonen en een
lekker lange en krokante afdronk.
Monte do Carrapatelo – Luis Duarte
€ 28.00
Alentejo – Portugal
Viognier, Arinto en Antao Vaz
Gemaakt van twee inheemse top druivensoorten; Antao Vaz, Arinto als stevige
bodem en verzacht door de Franse Viognier druif. Een prachtige fruitige aanzet in de
neus gevolgd door een verleidelijke, frisse en elegante smaak die u op een geheel
natuurlijke wijze laat verlangen naar meer

RODE

WIJN

Domaine Brunely – Red Ventoux
€ 27.00
Rhône – Frankrijk
Syrah, Grenache en Carignan
Heldere rode kleur met donkere schakeringen. Aroma's van braambessen, myrtilles
en een zachte zweem van garrigue. Jonge, fruitige, strakke stijl. Luchtig zonder licht
te zijn. Vlotte en verfijnde afdronk met medium lengte
Château Rocher-Gardat – Montagne Saint-Emilion
€ 36.00
Bordeaux – Frankrijk
Cabernet Sauvignon en Merlot
Mooi glanzend robijnrode kleur. In de eerste aanzet een fijn toetsje truffel. Weelderige neus
met veel bosvruchten begeleidt door verse kruiden. Moderne, fruitige stijl die bulkt van de
zwarte kersen, bosbessen en pruimen met hints van ceder en kaneel. Lange en smakelijke
afdronk
Château Fleur La Mothe – Médoc
€42.00
Bordeaux – Frankrijk
Cabernet Sauvignon en Merlot
Typerend, stevig karakter met veel bosvruchten en een vleugje cassis. Licht gerookte
tonen, tabak en een toetsje vanille kleuren de rijke, krachtige afdronk. Groot
bewaarpotentieel door tanninerijke structuur
Nunzi Conti Famiglia – Chianti Classico
€ 38.00
Toscane – Italië
Sangiovese. Intens en helder robijnrode kleur. De neus ontvouwt typische bloemige
en fruitige aroma's van viooltjes, kersen, rode bessen en een lichte minerale toets.
Aangenaam fluwelig mondgevoel, mooie en evenwichtige structuur. Beheerste finale
met veel fruit, een vleugje kruiden en fijne balsamico aroma's.
Bodegas Medrano Irazu – Crianza
€ 30.00
Rioja – Spanje
Tempranillo. Robijnrode kleur. Intense aroma's van rijp fruit een toetsje vanille en
aangenaam noot-achtig aroma. Door zijn houtrijping smaakt de wijn zeer zacht en geeft
ruimte aan rijp fruit.
Rapariga da Quinta Reserva
€ 32.00
Alentejo – Portugal
Alicante Bouschet, Aragonez en Touriga Nacional
Mooie, intense robijnrode kleur. Diepe, complexe aroma's van rijp fruit en perfect
geïntegreerde eik. Elegant en krachtig tegelijkertijd met een lange en verleidelijke
finale. Deze wijn zal nog enkele jaren gevoelig verbeteren in de fles.

