
Healthy food every day, keeps corona away! 

— Take away in het restaurant dagelijks 

Afhaaluur samen te bespreken! 

— ‘t Verschil on Wheels 

Open op vrijdagavond van 17u tot 19u30 

en op zaterdagavond en zondagmiddag 

Open op de parking voor het restaurant met onder meer: 

Zwartpootkip a/h spit 

met gebakken krieltjes en salade!

Filet puur 

Ierse entrecote 

Côte à l’os wit-blauw 

met voorgebakken  frietjes, verse kroketjes of krieltjes en salade

Tal van leuke verse bereidingen die enkel in het weekend aan de trailer te verkrijgen zijn!
Of doe reeds je bestelling op voorhand en kies uit de onderstaande gerechten! 

Voor al uw afhaalgerechten, graag bestellingen per mail op info@bistrotverschil.be 



— Healthy & nutritious: salad lunch box! 

— Tapas voor bij den apero 

Voor al uw afhaalgerechten, graag bestellingen per mail op info@bistrotverschil.be 

 17.5 

1. Handgerolde couscoussalade met rozijn, gekonfijte citroen, groene
Franse asperges & gekonfijte zalm

2. Salade César met hoevekip, ansjovismayonaise, parmezaan, kropsla,
grondwitloof & ei

3. Salade Niçoise Verse yellow fin tonijn mi-cuit, olijven en fèta

17.5 

6 / 9 

15 

3  per stuk 

4.5  per stuk 

10 

Ibéricoham Bellotta “Maldonado” puur natuur (70g) 

Sardienes en ventresca van tonijn Ramon Franco 

Noordzeetongreepjes  met tartaarsaus 

Gillardeau oesters vers geopend koud 

Gillardeau oesters gegratineerd  met champagnesabayon 

Homemade pizza  met burrata en tomaat en chorizo 

Artisjok, vers gekookt  met vinaigrette 10 

12 

17 

16 

11.5 

12 

12 

14 

12 

14 

6 Guyoza’s (gegrilde Japanse ravioli) met kip en ponzu 

Vitello tonnato tonijnmayo, rucola   

Carpaccio van Belgisch rund  pesto, parmezaanse kaas en frisse 
condimentjes 

Vers gekookte wulken en kreukels 

Papilotte van Kartafata papier met Bouchotmossels op Thaîse wijze  

Gevulde avocado met pinda, Noordzeekrab, mango, chili en paarse 

wortel Ceviché van wilde zalm met tijgermelk  

1 liter verse aspergesoep 

Gebakken asperges met sesam, jonge spinazie en vlierbloesemvinaigrette 

Coeur de boeuf tomaat met buffel burrata, rucola, nootjesolie en oude

balsamico 

17.5 

— Voorgerechten



— Als tapa, voor- of hoofdgerecht… 

— Hoofdgerechten 

Voor al uw afhaalgerechten, graag bestellingen per mail op info@bistrotverschil.be 

Gegrilde gamba’s op de BBQ met spicy tartaarcocktail en citroencoulis 
of als hoofdgerecht eventueel supplement frietjes of rijst en salade 

     5 per stuk

+ 3

Ossobuco met tagliatelli 20 

Vlaamse rundsstoverij met Bernardusbier 16 

Vol au vent van hoevekip gehaktballetjes, gekookte ham, champignons 15 

Spicy funky fusion meatballs met fregola sarda en parmezaanse kaas 15 

Pluma van Ibéricovarken voorgegaard, abrikozenchutney, jonge peultjes en krieltjes 20 

Blanquette van kalfsvlees op wijze van m’n grootvader 20 




