Allergenen infor matie? Vraag er naar!

Belotta staat voor levenswijze, 7 jaar gevoed met eikels in vrije natuur. Iberico is het ras.
Wij serveren u producten met hoogstaande kwaliteit en prijswinnaars.

• Bordje Mezze/houmus & tzatziki

€ 10,00

• Huisgem. ricotta spinazie lasagne

€ 17,00

• Bordje Manchego Oveja (100% schaap) € 10,00

• Huisgem. lasagne met Iberico & tomaten € 21,00

• Bordje Manchego en Iberico Bellota

€ 18,00

• Penne Arabiatta spiced met pecorinno € 16,00

• Bordje Secreto meat -7- 		

€ 22,00

• Linguine scampi – spinazie - kreeftjus € 24,00

• Bordje Iberico Bellota		

€ 22,00

• Bordje Levoni Finocchiona
(venkelsalami)

€ 12,00
“met bistro aardappel, een slaatje en mayo”

• Vol au vent

€ 19,00

• Stoofvlees met Leffe, witloofsalade

€ 19,00

• Paardensteak met peperoom saus

€ 25.00

• L’onglet met béarnaise saus 		

€ 25.00

• Scampi red kroketten mini 8st

€ 14,00

• Iberico kroketten mini 8st

€ 14,00

• Mechelse kipkroketten mini 8st

€ 12,00

• Baskische gehaktballetjes 8st

€ 11,00

• Filet pure met peperoom saus		

€ 31.00

• Sweet fried potatoes and fetacream

€ 9,00

• Filet pure met béarnaise saus 		

€ 31.00

• Vegi Tots and cream 		

€ 10,00

• Filet pure met gebakken champignons

€ 34.00

• Spaanse aardappeltjes 		

€ 7,00

• Scampi pil-pil 7st 		

€ 15,00

• Sergio’s Krispy’s Kibbelings met tartaar € 12,00

• Rundstartaar à la minute met garnituur € 22,00
• Steak Surf en Turf met kreeftjus en
scampi bistrofrit en mayo 		

€ 28,00

• Steak Robbespierre met bistro
aardappelen en pesto (lauw)

€ 26,00

• Chicken terry yaki sticks

€ 12,00

• Spring rolls met chilli dipsaus

€ 12,00

• Steak Terri Yaki met bistro aardappelen
en Wakamé (lauw) 			
€ 26,00

• Calamares met aioli 		

€ 10,00

• Giant Gambas (250gr.)
met look and herbs. 			

€ 16.00

• Dorade met Spinazie-puree en
witte wijnsaus
		
€ 25.00
• Tonijn Terri Yaki met bistro aardappelen
en Wakamé (lauw) 			
€ 25,00

• Caesar salad met krokant kip

€ 18,00

Weekly Desserts van de “CHEF” Zie suggesties

• Salade met verse tonijn, boterbonen en
tuinkruiden 			
€ 22,00

• Tarte Tatin met kaneelijs

• Salade met gebakken scampis in
sweet chilli 				

• Moelleux van Belgische chocolade
met vanille-ijs 			

€ 20,00

€ 10,00

• Dame blanche met Belgische chocolade € 8,50
€ 8,50

• AMERICANO 			
€ 8.00
3cl bitter / 3cl Martini Rosso / sodawater /
sinaas partjes / ijsblokjes
• MOJITO BACARDI 		
€ 9.00
5cl Bacardi / halve tl rietsuiker / muntblaadjes /
limoen / 2cl vloeibare suiker / 4cl limoensap
• NEGRONI 			
€ 10.00
3cl bitter / 3cl Martini Rosso / 3cl Bombay
Sapphire / sinaas partjes / ijsblokjes

• PORTO WHITE 			

€ 5.00

• PORTO TAWNY 		

€ 6.00

• MARTINI BITTER 		

€ 5.00

• MARTINI:
Bianco - Rosso - Rosato

€ 5.00

• SHERRY DO FINO PALE

€ 5.00

• RICARD PASTIS

€ 5.00

• KIRR 				

€ 6.00

• TENNESSEE LEMONADE
€ 10,00
6cl suikerwater / 2 slices lemon / 4,5 cl Bourbon / ijs / 3cl Cointreau / splash of club soda
• MOSCOW MULE 		
4,5 cl Wodka / 1,5 cl limoensap / ijs /
halve beker ginger beer / stukje limoen

€ 10,00

• MOJITO BACARDI GILLES
€ 12,00
Bacardi 4y / munt / limoen / puree van passievruchten / Crémant
• APÉROL SPRITZ 		
Apérol / Prosecco / appelsien / soda

€ 9.50

GLAS
• Glas Crémant 			
• Glas Champagne Roger Brun		
• Kirr Royal 				

€ 6.00
€ 12.00
€ 13.00

BOUTEILLES 75cl
• Crémant
		
• Champagne Roger Brun
• Champagne Veuve Clicquot

€ 29,00
€ 70,00
€ 85,00

WIT / ROSÉ / ROOD
• Glas
		
• Glas AIX
		

€ 4,50
€ 7,00

• Fles
		
• Fles AIX
		

€ 22,00
€ 38,00

GIN TONIC
• Aromatic botanical extracts
• Floral extracts
		

€ 6,00
€ 6,00

ROSSO
• Crodino

€ 5,00

The Duchess. World’s first non-alcoholic gin tonic! Gemaakt met
aromatische botanical extracten om zo een elegant alternatief te bieden
voor alcohol met laag suikergehalte. The Duchess biedt je de keuze om te
genieten van een suikervrije, calorieloze en katervrije verfrissing!

		

Als basis heeft ook Rosso de welbekende unieke bitterzoete
Crodino (is een non-alcoholische aperitief uit Italië) smaak, gecreëerd door
de infusie van 30 kruiden en extracten van verschillende vruchten.

• Copperhead London - Mister Cop. € 14,00

Deze gin is gestookt uit jeneverbessen en enkele botanicals als engelwortel, korianderzaad, kardemom en korianderzaad. De merknaam verwijst
naar meerdere elementen, ten eerste naar de koperen ketel waar de alcohol
in wordt gestookt, ten tweede een type slang genaamd de Koperkop die
symbool staat voor de farmacie. Gebotteld in koperkleurige flessen.

• Bombay Dry Gin 		

€ 5,00

Doet denken aan verse citroen en jeneverbes. Qua smaak proeft
men eerst de jeneverbes. Dit gaat over in iets floraals met lichte kruiden. Het eind bevat voornamelijk citroen en is heerlijk friszuur.

• Bombay Sapphire

€ 8,00

Er werden vier extra botanicals toegevoegd: kamillebloem,
pompelmoes, sinaasappel en limoen. Hierdoor is de smaak zacht en
heeft tinten van citrusvruchten, koriander en peper.

• Napue Gin 		

€ 14,00

• Monkey 47 		

€ 13,00

• W “double you” Gin

€ 10,00

• Marula Gin

€ 12,00

De gin dankt zijn unieke smaak aan de ingrediënten die gebruikt zijn:
zwarte Ceylon thee en zwarte vlierbessen. Volgens de makers zou deze
gin zelfs verbeterende eigenschappen voor je immuunsysteem hebben.

€ 6,00

De Bombay Sapphire Gin wordt drie keer gedistilleerd en wordt hierbij langs de 10 verschillende exotische specerijen gevoerd om zo de
smaak aan de gin toe te voegen. Hierdoor verkrijgt de Bombay
Sapphire gin een lichtere, meer bloemige smaak dan andere soorten gin.

• Tanqueray No.Ten

• Copperhead Black Batch 		

€ 8,50

De componenten zijn diep geworteld in het hart van de Finse natuur.
Botanicals als moerasspirea, duindoorn, veenbessen en berk bladeren
geven je de geuren en smaken van een vroege ochtend. In de neus
kruiden en zoete, essentiële oliën van moerasspirea en zachte citrus.
Het palet geeft een volle kruidige smaak met een finish van peper.

Is een qua smaak zeer uitgesproken gin. De smaak van jeneverbessen
is zeer nadrukkelijk aanwezig in combinatie met kruiden, peper en
een vleugje citrus smaak.

Belgische gin (stokerij Wilderen), gemaakt met 21 plantaardige en
regionale kruiden. Het resultaat is een kruidig boeket en een karaktervolle
smaakperceptie, zo complex als een Engel en een Duivel op je schouder.

Is vernoemd naar de Marula vrucht uit Afrika. Invloeden
vanuit deze vrucht zijn terug te vinden in de Gin. De botanicals zijn
jeneverbessen, lavendel, koriander, rozenblaadjes en oranjebloesem.
De gin kenmerkt zich als fris, zoet en zacht van smaak.

• Hendrick’s 		

€ 9,00

• Flowers N Gin

• Gin Mare 			

€ 9,00

• Ph. Collet’s

• Bosford Pink 		

€ 9.00

TONIC

Frisse geuren van jeneverbessen, koriander, citroen, komkommer en
rozen. Met het predikaat “a most unusual gin”, is dan ook met recht
een bijzondere gin waarvan de zachte smaak heel lang blijft hangen.
Hendrick’s Gin wordt gedistilleerd in Schotland.

€ 12,00

GIN MADE IN s ‘GRAVENWEZEL

€ 11,00

De smaak van deze ‘homemade’ valt het best te omschrijven als een
uitgebalanceerd geheel van kruidige, florale en citrus-toetsen.
Hiervoor werden onder meer koriander, rozemarijn, paradijszaad,
citroenschil, zoete appelsienschil, amandel, engelwortel jeneverbessen, lavendel, koriander, rozenblaadjes en oranjebloesem gebruikt.
De gin kenmerkt zich als fris, zoet en zacht van smaak.

Werd voor het eerst gestookt in een klein Spaans vissersdorpje en
voor Gin Mare gebruikt men de beste ingrediënten. Zo bevat deze
lokale Arbequina olijven, rozemarijn, basilicum, jeneverbes en tijm.

Is een frisse, fruitige gin op basis van jeneverbes, angelica,
koriander, zeste van limoen en appelsien, aardbei en framboos.

GIN MADE IN s ‘GRAVENWEZEL

Is een mooi gebalanceerde gin met subtiele eerste smaken van kaneel
en anijs en lichte toetsen van harsige dennen en sinaas. Is gedistilleerd
en gebotteld in het hartje van de Kempen bij Sterkstokers Distilleries.
Onze gin bevat 20 botanicals.

Fever Three collection
• Buss No.509 Raspberry		

€ 10,00

• Buss No.509 Grapefruit		

€ 10,00

Is een Belgische gin en is ontwikkeld op basis van passie en
heerlijk fruit. Je kan de smaak van frambozen, sinaasappel en citroen
terugvinden door de fruit volle smaak. Een heerlijke droge zoete gin.

Belgische gin met de smaak van pompelmoes, jeneverbes, koriander,
zoethout, engelwortel, vanille, kardemom, iris wortel, sinaasappel en
citroenschil. Een zeer fruitige zachte gin met een frisse toets.

•
•
•
•
•
•

Mediterenan tonic water
Premium Indian tonic water
Aromatic tonic water Angostura
Clementine tonic water 		
Ginger ale
Premium Sicilian lemonade

€
€
€
€
€
€

3,50
3,50
3,50
3,50
3,00
3.50

Schweppes collection
• Indian
• Hibiscus

€ 3,50
€ 3.50

FRISDRANKEN

KOFFIE

• Coca Cola / Cola Zero

€ 2.50

“De Rode Pelikaan”

• Fanta / Sprite 		

€ 2.50

• Schweppes Tonic 		

€ 2.70

• Esspresso			
• Lungo				

€ 2.70
€ 2.70

• Lipton Ice Tea / Ice Tea Green

€ 2.70

• Latté machiato
• Cappucino		
• Latté & Monin		

€ 3.50
€ 3.50
€ 4,50

• Looza (sinaas / tomaat / pompelmoes) € 2.70
• Schweppes Agrum 		

€ 2.90

Koffie parfums: speculaas - hazel
noot - karamel

THEE

WATERS
• San Pelligrino / Aqua Panna 20cl

€ 2,50

• San Pelligrino / Aqua Panna 50cl

€ 4,80

• Camille 		
• Earl Grey 		
• Ceylon zwarte thee 		
• Groene thee
• Rozenbottel 		
• Lindenbloesem
• Rooibos		
• Verse munt		

€
€
€
€
€
€
€
€

3.00
3.00
3.00
3.00
3.50
3.50
3.50
4.00

€
€
€
€

8.50
8.50
8.50
8.50

€
€
€
€
€
€
€
€

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5,00
5.00
5.00

RIJKELIJKE KOFFIES
BIEREN VAN ‘T VAT
• Stella Artois
• Trippel d’Anvers
• Bier v/d Maand 			

€ 2.50
€ 4.20

San Miguel - Spanje		
San Miguel 0,0005% Contador
Westmalle Trappist		
Leffe Blond / Bruin 		
Duvel Moortgat

Streekbier Schilde:

• Baas Gansendonck bier blond
• Mokke Blond

Irish coffee (Whiskey) 		
French coffee (Cognac)
Parisienne coffee (Grand-Marnier)
Italian coffee (Amaretto)

KOFFIE LIKEUREN

FLESSENBIER
•
•
•
•
•

•
•
•
•

€
€
€
€
€

3.00
3.00
4.00
3.70
4.00

€ 4.40
€ 4.30

•
•
•
•
•
•
•
•

Cointreau 		
Elixir D’anvers 		
Grand Marnier
Amaretto di Sarono 		
Baileys
Licqour 43 				
Sambuca 		
Limoncello 		

SINGLE MALTS
Single malt Whiskey is een sterke drank
die ontstaat uit een ergist en gedistilleerd
mout beslag uit één en dezelfde distilleerderij dat voor een minimum van 3 jaar
een rijping heeft gehad op eiken vaten.

WODKA
Wodka is een kleurloos zuiver distillaat,
vaak afkomstig uit Rusland, Polen of
Zweden.Wodka betekent in het Russisch
‘watertje’.
•
•
•
•

Eristoff Brut GEORGIE 37,50%
Grey Goose FRANKRIJK 40%
Belvédere POOLSE PREMIUM 40%
Belvédere Unfiltred PURE 40%

€
€
€
€

5,00
9,50
9,50
11.00

COGNAC
Cognac ontstaat door witte wijn te distilleren. Zo gebruikt men negen vast gelegde druivenrassen uit de Cognacstreek.
De rijpingstijd duidt men aan met termen
als V.S./ V.S.O.P. en X.O.
•
•
•
•

Hennesy Cognac VS
Martel VS
Baron Otard
Martell VSOP 		

€
€
€
€

6,00
6,00
6,00
8,00

WHISKEY / BLENDED
Om de naam Whiskey te mogen dragen,
moet het distillaat minimum drie jaar rijping hebben gehad op houten vaten. De
naam Whiskey is afkomstig van ‘Uisge
Beatha’,dat is een term uit de Keltische
taal. De term ‘blended’ betekent mix of
mengsel
•
•
•
•
•

William Lawson’s
Jack Daniels OLD N.7 40%
J&B BLENDED 40%
Jameson SMOOTH WHISKEY 40%
J. W. Red Label BLENDED 40%

€
€
€
€
€

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

• Laphroaig
• Glenkinchie Lowland 12 years
• Talisker Skye 10 years
• Cragganmore Speyside 12 years
• Oban Coastal 14 years
• Dalwhinnie Highland 15 years
• Lagavullin Islay 16 years

€
€
€
€
€
€
€

9,50
8,50
8,50
9,00
12,00
13,00
13,00

RUM
Rum ontstaat door fermentatie uit bijproducten van melasse en suikerriet die
men daarna gaat distilleren. Net zoals
Whiskey wordt rum vermengd met andere
rum soorten om een zo constant mogelijke smaak te krijgen.
•
•
•
•

Bacardi
Bacardi
Bacardi
Bacardi

Carta blanca 37,50%
Carta Oro 37,50%
Añejo Cuatro 37,50%
8y 40% 		

€
€
€
€

5,00
5,00
7,00
8,00

CALVADOS
Calvados is een op Cognac gelijkende
sterke alcoholische drank (40% - 45%)
verkregendoor het destilleren van appelcider. De drank is afkomstig uit het gelijknamige departement (Calvados) in Normandië.
• Boulard Grano Solage
• Chat. du Breuil Reserve 15ans

€ 7,50
€ 14,50

GRAPPA
Grappa is een Italiaanse gedistilleerde
alcoholische drank, die oorspronkelijk
vervaardigd werd uit distillatie van de
restanten van de druiven na de wijnbereiding.
• Grappa Di Moscato
• Grappa Berta El isi

€ 6,00
€ 10,50

BODEGA GILLES
In de bocht van ‘s-Gravenwezel kan je nu vertoeven bij een tof duo zoon
Jonathan en Papa Sergio. In een aangenaam en ongedwongen kader gaan
zij u zalig verwennen met verse en eerlijke bistrokeuken. Je kan hier ook
terecht voor wijnsuggesties en aankopen van hun schitterende artikelen.

BESCHEIDEN DUO
Het concept dat zij u gaan aanbieden is een mix van ervaring en disipline.
De sfeer die we bij Gilles gaan aanbieden is de ongedwongen verse energie
van Jonathan en de expertise die Sergio uit zijn mouw tovert. Dit creëert
een familiale omkadering waar je je altijd welkom voelt.

KWALITEIT & PASSIE / HEERLIJKE EN EERLIJKE GERECHTEN
Wij serveren u altijd kwalitatief hoogstaande producten steeds met aanstekelijke flair gerserveerd. Kortom is men bij Gilles steeds welkom voor
een drankje en hapjes tot sluit.
Smakelijk
Jonathan & Sergio

