
In deze brochure vindt u de eerste aanzet 
voor uw feest of uitstap bij Zouterover. Wij 

bieden u een dag -of avondvullend 
programma aan.   

Zouterover staat voor puurheid en eenvoud. 
 Alle gerechten worden gegaard in, op en rond 

het open vuur. 
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WHAT WE STAND FOR  
 

“Time spend among the fire, is never time wasted!” 

Toen wij, Nick en Kevin, opvoeder en onderwijzer, in 2018 het 
Vlaamse tv-programma Grillmasters wonnen, maakten wij van onze 
passie ons beroep. Twee vuurchefs die eerlijke, pure gerechten recht 
vanuit het vuur naar de mensen brengen.  
 
Na 1,5 jaar een restaurant te runnen op het Nieuwe Zuid te 
Antwerpen, kozen wij om ons meer in te zetten op het conceptuele 
en het experimentele.  
 
Met trots openen wij in 2021 het Zouterover Experience Center in de 
authentieke hoeve van de landloperskolonie te Wortel. Te midden van 
het natuurgebied, op de grens tussen Antwerpen en Breda, zal je in 
ons beleefcentrum kunnen genieten van een natuurwandeling, een 
teambuilding, een familiefeest dit allemaal gepaard met een diner dat 
volledig op de beleving van het kampvuur koken gericht is. 
Het telen van groenten en kruiden gebeurt in onze pluktuin. Het 
bewerken van het land, alsook het verwerken van de groenten zal 
gebeuren door time-out jongeren, waarbij we het zaaien, het oogsten 
en het verwerken als therapie zien. 

WHAT WE THINK YOU’RE LOOKING FOR  

Heerlijk eten, van een hapje tot een uitgebreid diner 

Inspirerende uitstap 

Familiefeest  

Creativiteit losweken in een natuurlijke omgeving  

Uw product in een verhelderend daglicht plaatsen  

Netwerkevenement 

Ontspannende uitstap voor uw team  

Back to basics workshops 

… 
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WHAT WE OFFER 
 

Wij bieden u een gezellig ingerichte locatie aan, waar je met 
vrienden of collega’s kan komen genieten van een heerlijk diner 
aan het vuur. Dit kan zowel indoor als outdoor. Wij beschikken 
over twee ruimtes. Onze kleine vuurzaal, is te boeken tot 30 

personen. De grote zaal is van 30 tot 100+.  

Need to reset? Zouterover heeft zijn eigen natuurgids, die u 
meeneemt op een drie uur durende wandeling door het 

prachtige natuurgebied van Wortel Kolonie.  
 

De wandeling kan je perfect combineren met een hapje 
onderweg of een diner achteraf.  

 
Wij werken dit graag op maat uit.  

 

WE WANT YOU TO LEARN 

Zouterover biedt ook workshops aan:  

Interactief dinner  
Heerlijk eten en met de ogen leren, over de chefs hun schouders mee 
gluren is toegestaan 

Koken op open vuur 
Leer het vuur beheersen, maak heerlijke gerechten en word een ware 

pitmaster.   

Bbq voor beginners  
Simpele tips and tricks  

Zero waste  
Wat is er allemaal eetbaar aan deze vrucht? Al eens iets met een avocado 

pit gedaan? Nothing is waste until it’s wasted.  

Keramiek By GMS (coming soon) 
Aan de slag met klei om je eigen keramiek te ontwerpen.  
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JUST SO YOU KNOW  
 

Het menu dat we hier voorstellen is  
een basis om mee te starten.  

Wij zijn flexibel, respecteren de seizoenen en uw wensen.  
 

Het menu wordt op verschillende creatieve  
manieren aan tafel gebracht.  

 
Wij houden uiteraard rekening met allergieën.  

Voor vegetariërs of vegans  
voorzien wij ook een volwaardige menu.  

Zoals het menu hier staat kost deze £75 pp.  
Wij werken per gelegenheid een persoonlijk menu uit. 

Dit om te blijven vernieuwen en onze eigen groenten te kunnen 
gebruiken.  

 
 
 
 

THE MENU  

Rosemary smoked Marula Gin and Tonic 

Op koffiebonen gebrande carpaccio van filet d’Anvers 

Geflambeerde bloemkoolroosjes  

Traag gegaarde knolselder in zoutkorst met Rocquefort 

Zwart geblakerde butternut met geitenkaas en kervel 

Provençaals geflambeerde mosseltjes of langoustines à la 
plancha  

Supplement: gegrilde coquilles afgewerkt met zoethoutzout en 
vanille 

T-bone van Holstein Premium afgewerkt met de flambadou 
Krieltjes gegaard in een holle steen met rozemarijn en gerookt 
zeezout 

Cedarwood infused crème brûlée  
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JUST A SNACK  

Vis 

Geflambeerde zeebaars - bun - zeewier tartaar 
Provençaals geflambeerde mosselen  
Vongole à la plancha *  
Coquilles - zoethoutzout - vanille *  
Gepofte oester - frisse vinaigrette *

Vlees 

Secreto Iberico - limoen zeste - truffelkaas 
Gegrild mergpijpje - frisse salsa van tomaat  
Holstein entrecote tranches met assortiment van zoutjes (65gr pp.) 
Lamskotelet - huisgemaakte pistacheboter * 
Divino gerijpte en gepekelde ham van entrecote  
Gegrilde varkenslever - rode ui  
Beef jerky (traag gegaard knapperig koud vleeshapje

Veggie 

Gebrande butternut tranches - geitenkaas - kervel 
Carpaccio van geflambeerde gepofte rode biet - truffelkaas 
Geschroeide bloemkoolroosjes in dragonazijn 
Geflambeerde Berloumi - geflambeerd in rode wijnazijn 
Bowl zeewier pasta - Berloumi tartaar - klaverzuring   
Shii-take saté - Miso vinaigrette  

* = supplement 

JUST SO YOU KNOW  

Enkel een receptie? Dan is onze hapjesformule misschien  
meer iets voor u. Deze formule biedt u de mogelijkheid  

om zelf je hapjes samen te stellen.  
Onze offerte wordt steeds op maat gemaakt.  

We werken met dagverse producten en zijn gebonden aan 
dagprijzen voor vis en schaal- en schelpdieren.  

  Richtprijzen:  

5 hapjes à £ 29  
6 hapjes à £ 33 
  

Gevogelte  

Kippenvleugels - chilli zout - gerookte paprika poeder  
Homemade bun - pulled chicken - black garlic mayo 
Licht gerookt kwartelpootje op hooi    
Pulled duck - gepofte appelsien  
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WE WANT YOU TO KNOW  
 

Zouterover is een outdoor concept.  
Gelieve hiermee rekening te houden als u uw outfit kiest.  

Ook binnen is er minimaal aan verwarming voorzien.   
Wij hebben de nodige schapenvachtjes en dekentjes klaar liggen.  

 
Wij maken steeds een prijs op maat.  

Daarbij wordt rekening gehouden met de kostprijs van hout,  
personeel, huur locatie, foodcost,..  

 
Breng je uw feest of diner graag in de aangepaste sfeer met akoestische live muziek? Vraag ernaar.  

Deze brochure is onze eerste aanzet om een fijne samenwerking op te starten.  
Bedankt alvast dat u de tijd heeft genomen om ons te contacteren.  

 
Hopelijk tot snel!  
Nick en Kevin


