Restaurant Gaver 15
Openingsuren restaurant
Op woensdag , zaterdag en zondagopen van 11u30 tot 21u
Vrijdag open vanaf 17u tot 21u
Gesloten op maandag, dinsdag en donderdag uitgezonderd feestdagen
Tijdens schoolvakanties enkel op maandag gesloten

Openingsuren
binnenspeeltuin

Open van 12u tot 19u (na 19u enkel nog toegang via het restaurant)
Open tijdens schoolvakanties en feestdagen uitgezonderd maandag.
Uitgezonderd zomervakantie

Gaver123
Kinderen die komen eten zijn vrij van betaling voor toegang binnenspeeltuin.
Tenzij er enkel snack gerechten genuttigd worden.

Eerst een kleine kennismaking met onze zaak en onze manier van werken.
Wij zijn een jong en gedreven team en hebben als doel om eerst en vooral ons allerkleinste klanten een
fantastische middag of avond te bezorgen.
Dus bij het nemen van de bestellingen , starten onze keukenmedewerkers
meteen met het bereiden van de kindergerechten.
Deze worden zelfs voor de voorgerechten van de ouders geserveerd.
Op deze manier kunnen de ouders of begeleiders in alle rust genieten van hun eten.
Op zaterdagavond en zondagmiddag kunnen de wachttijden oplopen.
Wij waarderen jullie begrip.

Richtlijnen binnenspeeltuinspeeltuin
Gelieve een oogje in het zeil te houden op jullie kinderen voor hun veiligheid.
Vermeld ook aan de kids dat de blokken in het blokkenbad moeten blijven en de ballen in het ballenbad.
(zodat de allerkleinsten zich ook kunnen uitleven in onze speeltuin)
De speeltuin is toegankelijk voor kinderen tot 12jaar.
Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Alsook zal eventuele aangerichte schade aangerekend worden.

Heeft u een bepaalde allergie of intolerantie? Vraag gerust meer uitleg aan ons personeel over de
gebruikte ingrediënten. Kruisbesmetting van allergenen is nooit 100% uit te sluiten. Opgelet: De
samenstelling van onze gerechten kan veranderen volgens seizoensaanbod.
Voor groepen vanaf 10 personen graag menu vooraf bespreken. Indien u à la carte wenst te eten, dan
vragen wij om de keuze te beperken tot maximum 4 verschillende gerechten.

Indien u het lekker en gezellig vond : vertel het verder en geef ons een review op
social media en google.
Indien u opmerkingen heeft : gelieve dit aan de manager of de eigenaar te
melden, zodat wij dit zo spoedig mogelijk kunnen rechtzetten en U toch met
een positief gevoel naar huis laten gaan.

Aperitieven
Bubbels & huiswijn
Cava glas

€6.00

Cava fles

€25.00

Huiswijn glas wit / rood / rosé

€4.50

Huiswijn karaf 1/2L wit / rood / rosé

€17.00

Huiswijn fles wit / rood / rosé

€23.00

Champagne glas

€12.50

Champagne Jean Dumangin Brut 1er CRU fles

€62.00

Klassiekers
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

Ricard

€7.00

Licor 43°

€7.50

Martini bianco / rosso / rosato €6.50
€7.50
Campari
Safari

€7.00

Jack Daniels

€9.00

Pasoa

€7.00

Eristoff vodka

€6.50

Pissang

€7.00

William Lawson's

€7.00

Picon witte wijn

€7.00

Bacardi superior / Anejo cuatro €7.00

Supplement frisdrank
Coca - cola / zero

€2.50

Minute maid orange

€2.50

Nordic Mist tonic

€2.70

Schweppes Tonic Original

€3.75

Schweppes Tonic Lavender / Hibiscus / pepper €3.75
Verse fruitsap

€5.00

Gins
Klassiekers
Bombay Sapphire

€9.00

Beefeater Dry Gin

€9.00

Hendrick's

€12.00

Fruitige gins
Buss N° 509 Rasberry

€12.00

Buss N° 509 Grapefruit

€12.00

Luxx Fruity

€12.00

G' Vine

€12.00

Kruidige gins
Citadelle

€12.00

Mombasa

€12.00

Tanqueray

€12.00

Gin Sea

€12.00

Luxx classic €12.00
Luxx Spicy

€12.00

Supplementen tonic
Nordic Mist Tonic

€2.50

Schweppes Tonic Original

€3.75

Schweppes Tonic Hibiscus

€3.75

Schweppes Tonic Lavender

€3.75

Schweppes Tonic Pink Pepper

€3.75

Bieren en frisdranken
Bieren op fles

Maes

€2.60

Grimbergen blond

€3.50

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

Dendermondse tripel €4.00

€3.70

Trappisten

Westmalle dubbel €3.80

Westmalle tripel

€4.00

Chimay blauw

€3.60

Rochefort 10

€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 / agrum

€2.70

Kidibull blik appel / aardbei

€3.60

Kidibull fles appel / aardbei

€9.00

Minute maid appelsap / appelkers

€2.50

Minute maid ananas

€2.50

Minute maid pompelmoes

€2.50

Vers fruitsap

€5.00

Fristi / Cécémel

€2.50

Fuze tea bruisend / green / peach

€2.50

Waters

Chaudfontaine naturel / bruisend 25cl

€2.50

Chaudfontaine naturel / bruisend 1/2l

€4.60

Chaudfontaine naturel / bruisend

€6.40

1l

Maand menu

Bekijk zeker onze wijnkaart
€50.00 p/p

Voorgerechten
Kaaskroketten / garnaalkroketten / Twijfelaar
Scampi Gaver 15 / Scampi lookboter
Fijne rundscarpaccio

Hoofdgerechten
Belgisch wit-blauw steak met verse frietjes en saus naar keuze
Varkenshaasje met verse frietjes en saus naar keuze
Zeebaarsfilet met warme groenten
roodbaarsfilet met warme groenten

Desserten
Dame blanche
Irish coffee

Met aangepaste wijnen, water en koffie €20.00 p.p
Onze maandmenu is enkel voor de hele tafel verkrijgbaar

Voorgerechten
Kroketten
Kaaskroketten

€15.00

Garnaalkroketten

€17.00

Twijfelaar

€16.00

Gandahamkroket

€18.00

Scampi's

Scampi Gaver 15

€18.00

sweet-chili / champignon / gerookt spek

Scampi diabolique

€17.00

Scampi lookboter

€17.00

Scampi in Thaise currysaus

€17.00

Fijne rundscarpaccio

Klassiekers

€17.00

Gerookte zalm met kruidenkaas en toast

€17.00

Duo van paté met vruchtenkonfijt en brioche

€17.00

Quiche lorraine met krokante spekjes

€16.00

Vleesgerechten
Rund
à la minute gemalen steak tartaar met verse frietjes

€23.00

Ingrediënten: eigeel-mayonaise-mosterd-kappertjes-sjalot-peterselie-tabasco en worcestersaus

Belgisch wit-blauw steak met verse frietjes

€25.00

Côte à l’os met verse frietjes ( 1 persoon )

€31.00
€29.00

Ierse rib-eye met verse frietjes

€28.00

Entrecôte met frietjes

Gevogelte

Koninginnenhapje

€23.50

Kippenbrochette

€24.00

Varken & co
Varkenshaasje

€25.00

Mixed-grill

€25.00

aangepaste sausen & aardappelwedges

Stoofpotje varkenswangen

€23.50

Lamskoteletten in de lookboter

€27.00

Supplementen

Champignonsaus/pepersaus/jus-natuur

€2.50

Béarnaise / choron

€3.00

Frietjes

€2.50

Kroketten/ puree / aardappelwedges

€3.00

Al onze gerechten worden met frietjes geserveerd tenzij anders vermeld

Visgerechten

bekijk zeker onze wijnkaart

Scampi's
Scampi Gaver 15

€26.50

sweet-chili / champignon / gerookt spek

Scampi diabolique

€25.50

Scampi lookboter

€25.50

Scampi in Thaise currysaus

€25.50

Visfilets

Zalmfilet met warme seizoensgroenten

€26.50

Zeebaarsfilet met warme seizoensgroenten

€26.50

Kabeljauwhaas met warme seizoensgroenten €27.50
Roodbaarsfilet met warme seizoensgroenten €26.50
Zeetongfilet met verse tartaarsaus

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

Kleine honger
Op zaterdag avond en zondagmiddag serveren we croquemonsieurs gerechten enkel

voor onze jongste gasten

salades

Salade scampi met currydressing

€23.50

Salade geitenkaas met spek en appel

€22.50

Salade “Caesar” met gebakken kip en parmezaandressing

€23.50

Pasta's

Pasta alla carbonara

€22.50

Pasta arabiata

€22.50

Pasta bolognaise

€16.00

Lasagne bolognaise

€20.00

Croques

Croque monsieur

€10.00

Croque madame

€13.00

Croque bolognaise

€13.00

Croque Hawaï

€12.00

Kindergerechten
Kindergerechten worden voor het eten van de volwassenen
geserveerd, zo kunnen mama en papa rustig genieten van hun
eten als de kinderen aan het spelen zijn.

Kaaskroket

2 stuks €14.00

Garnaalkroket

2 stuks €16.00

€9.50
€10.50

Croque monsieur

€10.00

Kipfilet met appelmoes

€13.00

Kindersteak met verse frietjes

€17.00

Balletjes in tomatensaus

€13.00

Spaghetti bolognaise

€8.00

Koninginnenhapje

€13.00

Gepaneerde vis ( pladijsfilet )

€13.50

Stoofpotje varkenswangen

€13.00

Frikandel

2 stuks €10.00

Supplement:

€7.00

€0.75

Mayonaise/ketchup

Kinderen die komen eten zijn vrij van betaling voor toegang binnenspeeltuin.
Tenzij er enkel snack gerechten genuttigd worden.

Desserten
Klassiekers

Sabayon

€11.50

Chocolademousse van Callebaut chocolade

€9.00

Crème brûlée

€9.00

Chocolade moelleux met rode vruchtencoulis

€10.00

Inspiratie v/d chef

Tarte tatin met speculoos en kaneelroomijs

€10.00

Macaron moelleux met gezouten karamel

€10.00

Sorbetpallet met vers fruit en vruchtencoulis

€10.00

Citroentaartje met gebrande meringue

€10.00

Voor bij de koffie

Koekjes en versnaperingen bij de koffie/thee €5.00
Verwenkoffie

€8.50

Ijscoupes
Klassiekers
Coupe vanille

€8.00

Dame blanche/ noire

€9.50

Coupe advocaat

€9.50

Coupe brésilienne

€9.50

Coupe banana-split
Coupe Gaver 15

€10.00
€10.00

Banaan /chocolade /karamel

Milkshakes
Vanille

€5.00

Chocolade

€5.00

Aardbei

€5.50

Banaan

€5.50

Desserten kids

Kinderijsje met vanille , smarties en een hoorntje
Supplement chocolade-ijs / aardbei-ijs +€ 0.50 per bol

€4.00

Kids chocomousse met smarties

€4.00

Waterijsjes

€2.00

Roomijsjes

€3.00

Kleine dame blanche

€5.50

Supplementen
Slagroom

€1.00

Chocoladesaus

€1.50

Warme Dranken
Koffie en thee
Koffie / deca

€2.50

Espresso

€2.50

Cappuccino met gestoomde melk

€2.70

Cappuccino met slagroom

€2.90

Latté macchiato

€2.90

Verwenkoffie

€8.50

Warme chocolademelk

€2.70

Verse Munt thee

€4.00

Thee lipton naar keuze

€2.60

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

Straffe koffie

Irish coffee

whiskey

€9.00

Parisien coffee

grand marnier

€9.00

Italian coffee

amaretto

€9.00

Hasseltse coffee

jenever

€9.00

French coffee

cognac

€9.00

Digestieven

Cognac Baron Otard V.S

€8.00

Cognac Baron Otard V.S.O.P €10.00

Amaretto

€6.50

Baileys

€6.50

Cointreau

€7.50

Cognac Baron Otard X.O

€12.00

Johnnie Walker red label

€7.00

Grand marnier €8.50

Johnnie Walker black label

€9.00

Calvados

€8.00

Johnnie Walker green label

€12.00

Sambuca

€6.50

Limoncello

€6.00

Licor 43°

€6.50

Pannenkoeken en wafels
Pannenkoeken

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 Banaan /chocolade /karamel

€8.00

Kids pannenkoeken

€2.50

Wafels

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 Banaan /chocolade /karamel

€8.00

Patisserie en gebak

Poffertjes met hoeveboter en bloemsuiker

€4.00

Warme appeltaart

€5.00

Warme appeltaart met ijs en slagroom

€6.50

Supplementen
Slagroom

€1.00

Chocoladesaus

€1.50

Bolletjes vanilleroomijs

€2.00

