
WINTERGERECHTEN & COCKTAILS
DOOR SEPPE NOBELS EN SANDER DE SAEGHER





ELIXIR D'ANVERS ADVOCAAT 
DE NIEUWSTE TELG IN ONZE ELIXIR-FAMILIE

Wat begon als een experiment, heeft geresulteerd in een heerlijk nieuwe likeur: Elixir d’Anvers Advocaat. 
Dit nieuwe product is gebaseerd op een evenwichtig recept op basis van vers eigeel, Elixir d’Anvers 
en Esprit Elixir d’Anvers. Het onderscheidt zich door de speciale en bijzonder aangename lange 
nasmaak. Je ruikt en proeft de Elixir d’Anvers heel duidelijk in deze Advocaat, wat deze likeur tot 
een unicum maakt.

Elixir d’Anvers Advocaat kan je uiteraard puur degusteren bij bv. een kopje koffie, maar is ook heerlijk 
in combinatie met vanille-ijs, pannenkoeken of gebak. Echt iets voor de lekkerbekken onder ons!

Elixir d'Anvers wordt nog steeds volgens de oude traditie bereid op basis van talrijke planten en 
kruiden van over de hele wereld, wat aan de drank zijn unieke smaak geeft.

FX de Beukelaer mag zich trots één van de oudste en bekendste likeurstokerijen van België noemen!



1
APERITIEFHAPJE

HAZENPATÉ, 
ELIXIR D’ANVERS, 

MANDARIJN

Een heerlijk hapje voor bij de aperitief, ideaal 
om een feestelijke avond mee te starten.

recept: zie verder

SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
WINTERGERECHTEN

COMBINEER MET
ELIXIR DE SPA FOREST







ELIXIR DE SPA FOREST

SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

Een pittige combinatie van Elixir de Spa met tijm, gember en bessen!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
5 cl Elixir de Spa
5 verse veenbessen
4 verse braambessen
2 takjes tijm
1 schijfje gember (geraspt)

Bereiding: 
Kneus de verse veenbessen, de verse bramen, de tijm en de geraspte gember met een muddler, 
samen met de Elixir de Spa. Zeef alles en serveer met ijs. Drink puur of vul aan met gemberbier.

Dresseer- en serveerwijze:
Serveer in een tumbler. Werk eventueel af met een dennentakje uit de kerstboom, behalve als 
het een valse is natuurlijk.

Smaakprofiel:
De tijm en de pikante gember geven een extra kruidige boost aan Elixir de Spa.  
Het werkt ook perfect met de zoet-zurige wilde bessen.



2
VOORGERECHT

ST JACOBSNOOT, 
SPRUITEN, SOYA, 
ELIXIR D’ANVERS

Een fris voorgerecht met verrassende 
smaken, simpelweg genieten!

recept: zie verder

SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
WINTERGERECHTEN

COMBINEER MET
ELIXIR D'ANVERS APPLETINI







SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

ELIXIR D'ANVERS APPLETINI

Elixir d'Anvers en appelsap, een frisse combinatie!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
10 cl bio appelsap
5 cl Elixir d'Anvers
1 schijfje limoen

Bereiding: 
Meng het appelsap en de Elixir d’Anvers samen met het sap van een schijfje limoen.

Dresseer- en serveerwijze:
Serveer in een tulp glaasje met ijs en werk af met limoenzeste. Deze cocktail is makkelijk op 
voorhand in grotere hoeveelheden te maken. Neem telkens 2 delen appelsap op 1 deel  
Elixir d'Anvers, werk af met limoensap en bewaar koel.

Smaakprofiel:
De natuurlijke friszoete smaak van appel en de kruidigheid van Elixir d'Anvers gaan mooi samen. 
Deze lekkere cocktail smaakt naar meer!



3
SOEP

SOEP VAN NOORDZEEVIS, 
ELIXIR D’ANVERS,  

VENKEL, ROGGETOAST,  
BELGISCHE SAFFRAAN

De zee in je bord,  
met puur Belgische producten.

recept: zie verder

SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
WINTERGERECHTEN

COMBINEER MET
ELIXIR DE SPA OYSTER SHOT







ELIXIR DE SPA OYSTER SHOT

SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

Een verrassende combinatie met een sensationeel mondgevoel!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
4 cl Elixir de Spa
1 oester
½ schijfje limoen

Bereiding: 
Steek de oester open, maak het oestervlees los en hou apart in het sap.  
Spoel de schelp aan beide zijden proper. Leg het oestervlees terug in de schelp. Vul het glas 
met 4 cl Elixir de Spa. 

Dresseer- en serveerwijze:
Serveer in een shotglas, leg een half schijfje limoen op de rand en daar bovenop de oester.

Smaakprofiel:
De zilte smaak van de oester werkt perfect met het kruidige van de Elixir de Spa.  
De limoen is fris en zuur. Deze combinatie geeft een heel complex mondgevoel!
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TUSSENGERECHT

MOSSELEN,  
ELIXIR D’ANVERS,  

GELE BIET, WORTEL,  
 TIJM, WATERKERS 

Mosselen op Antwerpse wijze.
recept: zie verder

SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
WINTERGERECHTEN

COMBINEER MET
ELIXIR DE SPA DU CHEF







ELIXIR DE SPA DU CHEF

SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

Een sprankelende combinatie van Elixir de Spa en champagne!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
3,5 cl Elixir de Spa
10 druppels vers gefilterd limoensap
2 à 3 druppels Angostura Bitters
10 cl champagne
limoenzeste

Bereiding: 
Schenk de Elixir de Spa, het limoensap en de Angostura Bitters in een champagneflute  
en roer kort om. Vul aan met gekoelde champagne.

Dresseer- en serveerwijze:
Serveer in een champagneflute en werk af met een zeste van limoen. 

Smaakprofiel:
De delicate balans van ingrediënten ondersteunt het kruidige en drogere karakter  
van ons vlaggenschip, de onovertroffen Elixir de Spa.



5
HOOFDGERECHT

SCHORSENEER, RODE BIET, 
ELIXIR D’ANVERS, WITLOOF, 

HERT, RODE UI

Wild en Elixir d'Anvers, altijd een succes.
recept: zie verder

SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
WINTERGERECHTEN
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DESSERT

BROWNIE,
WITTE CHOCOLADE IJS,
BESSEN GEMARINEERD  
IN ELIXIR D’ANVERS

De perfecte afsluiter van een lekker etentje.
recept: zie verder

SEPPE NOBELS & ELIXIR D'ANVERS
WINTERGERECHTEN

COMBINEER MET
ELIXIR D'ANVERS BARRISTER



SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
COCKTAILS

Advocaat in een nieuw jasje!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
5 cl Elixir d'Anvers Advocaat

1 jeneverbes, 1 kruidnagel, 1 steranijs, 1 kaneelstokje
3 cl gesuikerde slagroom

donkere chocolade
appelsienzeste 

Bereiding: 
Doe de Elixir d’Anvers Advocaat, jeneverbes, steranijs, kruidnagel en kaneel in een pannetje.

Verwarm net niet tot het kookpunt en zeef vervolgens in een klein glas.  
Klop de slagroom half op en serveer koel boven op de warme Elixir d’Anvers Advocaat. 

Dresseer- en serveerwijze:
Serveer in een portoglaasje en werk af met chocolade en appelsienzeste.

Smaakprofiel:
Deze winterse Advocaat is perfect na de maaltijd of bij de koffie.  

De combinatie van de warme Advocaat met kaneel en kruiden geeft een leuk contrast 
met de frisse room, chocolade en appelsien.

ELIXIR D'ANVERS BARRISTER





1
HAZENPATÉ, ELIXIR D’ANVERS, MANDARIJN 

Ingrediënten voor 4 personen: 
4 hazenbillen zonder been • 250 gr lever en nieren van de haas • 750 gr buikspek • 400 gr puur  
varkensvet of smout • 3 uien • 2 sjalotten • 1 wortel • 2 bl laurier • 3 takken tijm • 3 kruidnagels 
• 1 el peperbollen • peper van de molen • 1 mespunt cayennepeper • zout • 75 cl rode wijn •  
4 el mosterd voor de paté • 2 el mosterd voor de compote • 10 cl Elixir d’Anvers voor de paté •  
5 cl Elixir d’Anvers voor de compote • 1 koffielepel vierkruidenmengeling • 60 gr varkensnet •  
6 plakken varkensvet • 8 mandarijnen • 180 gr geleisuiker • 1 roggebrood • 2 el olijfolie • fleur de sel

Bereiding: 
Hazenpaté: Leg de hazenbillen in een schaal samen met ui, wortel, kruidnagels, tijm, laurier, peper 
van de molen en peperbollen, en marineer met de Elixir d’Anvers. Laat gedurende 1 uur rusten. 
Bedek vervolgens met de rode wijn en plaats in de koelkast gedurende 1 nacht. Haal de hazenbillen 
en de groenten uit de marinade en haal samen met het buikspek, smout, nieren en lever door de 
vleesmolen. Voeg cayennepeper, vierkruidenmengeling, een extra scheut Elixir d’Anvers, 4 el mosterd 
en ½ dl marinade toe om de massa smeuïg te maken. Meng alle ingrediënten goed en breng op 
smaak met peper en zout. Bekleedt de patévorm met plakken varkensvet, voeg de patémassa toe tot 
1 cm onder de bovenste rand en bedek met varkensnet. Sluit de patévorm en bak in een op 185° 
voorverwarmde oven au bain-marie gedurende 50 min. Nadien de pot opendoen en nog een 10-tal 
min. open in de oven bakken. Haal de paté uit de oven en laat minimum 1 nacht in de koelkast rusten.

Compote van mandarijn en Elixir d’Anvers: Was en snij de mandarijnen in grove stukken en kook ze 
drie maal op in gezouten water, zodat de schil alle bitters verliest. Smelt de boter, voeg mandarijnen 
en geleisuiker toe en blus met Elixir d’Anvers. Laat gedurende 20 min. op een laag vuur sudderen. Voeg 
sjalotringen toe en 2 el mosterd. Roer goed door elkaar en laat afkoelen.

Toast: Snij het roggebrood in flinterdunne plakjes, besprenkel met 2 el olijfolie en fleur de sel. 
Leg ze tussen 2 vellen boterpapier op een ovenplaat en bedek met een gewicht zodat ze recht en 
krokant afbakken. Plaats in de oven gedurende 9 min. op 185°c. 

Snij de paté in plakjes, kleef er de toast tegen met een beetje compote en serveer de overige compote er bij.

APERITIEFHAPJE



2

ST JACOBSNOOT, SPRUITEN, SOYA, ELIXIR D’ANVERS

Ingrediënten voor 4 personen: 
8 st Jacobsnoten • 1 fijngesnipperde sjalot • 1 dl biologische zonnebloemolie • 2 el olijfolie •  
3 el soyasaus • sap en zeste van 1 limoen • 4 eidooiers • 2 el mosterd • 2 el witte wijnazijn •  
2 cl Elixir d’Anvers voor de vinaigrette • 4 cl Elixir d’Anvers voor de mayonaise • 250 gr spruiten • 
peper en zout

Bereiding: 
Pluk de blaadjes van de spruiten. Kook ze gedurende 1 minuut in gezouten water en spoel ze in 
ijswater.

Vinaigrette: Meng de olijfolie, sojasaus, sap en zeste van een limoen en de Elixir d’Anvers. Breng 
het geheel op smaak met peper en zout.

Mayonaise: Klop de eidooiers los samen met mosterd, Elixir d’Anvers en azijn, voeg geleidelijk 
zonnebloemolie toe tot je een mooie binding krijgt. Breng op smaak met zout en peper van de molen.

Open de st Jacobsnoten en verwijder de kraal. Snij de st Jacobsnoten in fijne schijfjes, schik op het 
bord en besprenkel met de vinaigrette. Leg hierop de spruitjessalade en vul met de Elixir d’Anvers 
mayonaise. Werk optioneel af met seizoensbloesem of kruiden.

VOORGERECHT
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SOEP VAN NOORDZEEVIS, ELIXIR D’ANVERS,  
VENKEL, ROGGETOAST, BELGISCHE SAFFRAAN

Ingrediënten voor 4 personen: 
2 kg koppen en graten van Noordzeevis zonder kieuwen • 2 uien • 1 rode paprika • 2 tomaten • 
1 venkel voor de soep • 2 venkels om te konfijten • ½ selder • 1 wit van prei • 1 citroen • 1 limoen • 
1 appelsien • 2 l groentenboullion • 10 cl Elixir d’Anvers voor de soep • 5 cl Elixir d’Anvers voor 
de rouille • 1 teen knoflook voor de soep • 1 teen knoflook voor de rouille • 2 aardappelen •  
1,5 dl olijfolie • 1 el tomatenconcentraat • 6 saffraandraadjes (bij voorkeur Belgische saffraan) •  
1 tak dille • 3 steranijs • 4 jeneverbessen • 6 kruidnagels • 4 blaadjes laurier • 4 takken tijm • peper 
en zout • fleur de sel • 1 roggebrood

Bereiding: 
Gekonfijte venkel: Verwarm de oven op 165°c. Snij het loof van de venkel, verwijder de buitenste twee 
taaie lobben en snij deze in 8 gelijke stukken. Leg de stukken in een ovenschaal. Schil met behulp van 
een dunschiller grote plakken citroen, limoen en appelsien. Verdeel ze over de venkels. Pers ook het 
sap van de citrusvruchten over de venkels. Voeg steranijs, jeneverbes en kruidnagel toe. Bedek met 
tijm en laurierblad. Breng op smaak met fleur de sel en peper. Besprenkel met 2 el olijfolie. Bedek de 
ovenschaal met aluminiumfolie en plaats 70 min. in de oven.

Soep: Kleur de visgraten en koppen aan in 3 el olijfolie samen met de grof gesneden prei, selder, 
paprika, tomaat, ui, venkel en knoflook. Stoof halfgaar en flambeer met de Elixir d’Anvers. Blus met 
de groentenboullion, laat op laag vuur gedurende 1 uur sudderen, mix met een staafmixer en haal 
door een grove zeef.

Rouille: Kook de geschilde aardappelen, zet ze net onder met gezouten water, voeg de saffraan en de 
teen knoflook toe, kook ze gaar tot de helft van het vocht verdampt is. Laat afkoelen en pureer ze samen 
met de overige olijfolie, tomatenconcentraat en Elixir d’ Anvers. Breng op smaak met peper en zout.

Toast: Snij het roggebrood in flinterdunne plakjes, besprenkel met 2 el olijfolie en fleur de sel, leg ze 
tussen 2 vellen boterpapier op een ovenplaat en bedek met een gewicht zodat ze recht en krokant 
afbakken. Plaats in de oven gedurende 9 min. op 185°c. 

Plaats de gekonfijte venkels in een diep bord samen met de toast en rouille. Werk af met een takje 
dille en serveer met de warme vissoep.

SOEP
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MOSSELEN, ELIXIR D’ANVERS, GELE BIET, WORTEL, TIJM, WATERKERS 

Ingrediënten voor 4 personen: 
2 kg mosselen (bij voorkeur bouchot mosselen) • 4 takken tijm • 1 teen knoflook • 2 sjalotten in 
ringen gesneden • 1 gele biet • sap van 2 gele bieten • 2 gele of oranje wortels • 10 cl Elixir d’Anvers 
• 5 cl Elixir d’Anvers voor de bietenjus • 20 cl droge witte wijn • 30 gr boter voor de mosselen • 
40 gr boter voor de bietenjus • peper van de molen • zout • 1 bussel waterkers • 1 el mosterd

Bereiding: 
Snij de rauwe biet en wortels in fijne plakjes.

Bietenjus: Breng het bietensap aan de kook samen met de boter, mosterd en Elixir d’Anvers. Breng 
op smaak met peper en zout. Mix luchtig met een staafmixer. 

Mosselen: Wok de mosselen open in een grote pan onder een deksel, samen met Elixir d’Anvers, 
witte wijn, boter, takken tijm, sjalotringen en een fijngesnipperde teen knoflook. Breng op smaak met 
peper van de molen.

Serveer de mosselen in een diepe schaal, samen met de rauwe biet en wortel, de bietenjus en 
Elixir d’Anvers. Werk het geheel af met pittige waterkers en eventueel seizoenskruiden of bloesem.

TUSSENGERECHT
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SCHORSENEER, RODE BIET, ELIXIR D’ANVERS, WITLOOF, HERT, RODE UI 

Ingrediënten voor 4 personen: 
4 hertensteaks • 4 schorseneren • 1 rode ui • 4 rode bieten • 1 stronk roodlof • 8 stronkjes 
witloof • 1 bussel waterkers • 2 dl wildjus • 1 espresso • 4 sjalotten • 1 tak tijm • 1 teen knoflook 
• 3 jeneverbessen • 1 el olijfolie • 1 dl groentenbouillon • 1 snuifje nootmuskaat • 2 el boter •  
10 cl Elixir d’Anvers

Bereiding: 
Snipper de sjalotten en de knoflook fijn, stoof ze aan in 1 el olijfolie. Voeg de jeneverbessen en de 
tijm toe, blus met 1 espresso en bevochtig met wildjus.

Stoof 6 van de 8 stronkjes witloof aan in boter en bevochtig met 1 dl groentenbouillon. Stoof gaar 
gedurende 10 min. op een laag vuur onder een deksel samen met peper en zout en een snuifje 
nootmuskaat. 

Haal de rode bieten door de sapcentrifuge. Kook de geschilde schorseneren beetgaar in het 
gezouten bietensap met Elixir d’Anvers. Schil de rode ui en snij in ringen. Pluk de blaadjes van de 
overgebleven witloof stronkjes en roodlof.

Kleur de Belgische hertensteaks goudbruin in een braadpan met weinig vetstof. Breng op smaak 
met zout en peper van de molen. 

Snij de hertensteaks in 3 gelijke stukken, halveer de gestoofde witloofstronken en schik ze op het bord 
samen met het rauwe roodlof, het witloof, de schorseneren en wildjus met koffie. Werk af met waterkers.

HOOFDGERECHT
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BROWNIE, WITTE CHOCOLADE IJS, BESSEN GEMARINEERD IN ELIXIR D’ANVERS

Ingrediënten voor 4 personen: 
Brownie • 100 gr ei (+/- 2 eieren) • 140 gr suiker • 85 gr pure chocolade • 130 gr boter • 50 gr bloem
IJs • 200 gr eidooiers (+/- 7 eidooiers) • 165 gr suiker • 0,5 l room • 0,5 l melk • 1 vanille stok (geschraapt)  
• 100 gr witte chocolade
Afwerking • 100 gr aalbessen • 100 gr blauwe bessen • 50 gr gedroogde veenbessen • 50 gr verse 
veenbessen • zeste van 1 limoen • 15 cl Elixir d’Anvers

Bereiding: 
Snij de blauwe bessen door, meng alle bessen in een diepe schaal en marineer ze in de Elixir d’Anvers 
samen met de zeste van 1 limoen.

Witte chocolade ijs: Breng de melk, room, vanille en witte chocolade aan de kook en koel af tot 
kamertemperatuur. Klop de eidooiers los met suiker tot een luchtige massa, meng dit alles bij elkaar 
en draai het geheel af in de ijsmachine.

Brownie: Klop de eieren op met suiker. Smelt de pure chocolade en boter au bain-marie en meng 
alles met de bloem. Stort alles uit op een ingeboterde ovenschaal en bak in de oven op 175 °c 
gedurende 25 min.

Haal de brownie uit de oven en laat afkoelen tot kamertemperatuur. Pluk de brownie in grove 
stukken, schik hierop de verschillende bessen en het ijs.

DESSERT





SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
CLASSICS

ELIXIR D'ANVERS HOT CHOCOLATE

Belgische chocolade en Elixir d'Anvers, een overheerlijke combinatie!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
25 cl melk
5 cl Elixir d'Anvers
50 gr pure Belgische chocolade
1 stokje kaneel
1 stukje gember
chocoladeschilfers

Bereiding: 
Verwarm de melk in een pannetje en voeg het kaneelstokje en het stukje gember toe.  
Roer de chocolade door de melk en laat alles smelten. Verwijder de kaneel en het stuk gember, 
voeg Elixir d'Anvers toe en schuim het geheel op met de mixer.

Dresseer- en serveerwijze:
Serveer in een tumbler en werk af met chocoladeschilfers.

Smaakprofiel:
De kaneel en gember geven een lekker winterse toets aan de chocolademelk. Door het even op 
te schuimen is alles lekker luchtig. Elixir d'Anvers tilt deze klassieker naar een hoger niveau.



SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
CLASSICS

ELIXIR D'ANVERS COFFEE

Koffie zoals u hem nog nooit proefde!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
5 cl Elixir d'Anvers

10 cl koffie
5 cl niet gesuikerde room

½ koffielepeltje kristalsuiker
1 mandarijntje

Bereiding: 
Verwarm de Elixir d'Anvers net niet tot het kookpunt, voeg de koffie toe en een half koffielepeltje 

kristalsuiker en roer goed door. Klop de room half op met enkele druppels sap van het mandarijntje 
en voeg met een lepeltje voorzichtig toe, bovenop het mengsel van Elixir d’Anvers en koffie. 

Dresseer- en serveerwijze:
Serveer in een wijnglas. Om deze Elixir d’Anvers Coffee in 3 lagen te maken zoals op de foto, warm de 

Elixir d'Anvers en de koffie apart op en giet voorzichtig met behulp van een koffielepel op elkaar. 

Smaakprofiel:
Elixir d'Anvers geeft karakter, elegantie en finesse aan deze koffie.  

De room met mandarijnsap zorgt voor een fris accent in deze echte Antwerpse klassieker.







SANDER DE SAEGHER & ELIXIR D'ANVERS
CLASSICS

ELIXIR D'ANVERS GLÜHWEIN

Een echte winterse hartverwarmer!

Ingrediënten voor 1 cocktail: 
15 cl rode wijn
5 cl Elixir d'Anvers
1 kruidnagel
1 steranijs
1 stokje kaneel
½ schijfje appelsien

Bereiding: 
Verwarm de wijn samen met de steranijs, kruidnagel en kaneel tot net voor het kookpunt.  
Voeg de Elixir d'Anvers toe en werk af met appelsien.

Dresseer- en serveerwijze:
Serveer in een tumbler en werk af met een half schijfje appelsien.

Smaakprofiel:
De toevoeging van Elixir d'Anvers aan deze warme winterdrank zorgt voor een extra kruidige 
dimensie. U zal hem nooit meer zonder willen drinken! The perfect match!



IT’S ALL ABOUT TEAMWORK
Seppe Nobels en Sander De Saegher zijn de drijvende kracht achter het 

restaurant Graanmarkt 13. Locale producten, groenten en gezonde voeding staan bij hen  
centraal in het restaurant. Op het dak wordt er aan urban farming gedaan met meer 

dan 100 verschillende kruiden, eetbare bloemen en eigen bijen. 

Kruiden zijn in het bord van Seppe en in het glas van Sander dagelijks terug te vinden,  
dus het verhaal en de smaak van Elixir d’Anvers met 32 verschillende kruiden past  

volledig binnen hun filosofie. Het is dan ook voor hen het ideale product  
om mee aan de slag te gaan en leuke nieuwe creaties mee te maken. 

‘Voor mij is de kruidigheid van de Elixir de Spa de ideale basis voor een leuke cocktail. Hij is zo 
veelzijdig dat je er bijna alle kanten mee op kan.’ zegt Sander. ‘In de Elixir de Spa Forest cocktail 

boosten de gember en de tijm de kruidigheid, de bessen zorgen voor een leuke zoet-zurige toets. 
Maar mijn favoriet om de avond mee te starten is de Elixir de Spa Oyster Shot omdat die  

door alle verschillende smaken zo'n compleet mondgevoel geeft.’

Seppe: ‘Het unieke kruidige smaakpallet van Elixir d’Anvers kan zowel hartige als zoete gerechten 
ondersteunen. Zo’n producten ontdekken, daar word ik gelukkig van.  

Lekker eten moet niet altijd complex zijn. Alles draait rond goede locale basisproducten  
en daar hoort Elixir d’Anvers absoluut bij!'

'Als je inspiratie en de juiste balans voor een gerecht of 
cocktail zoekt, begin dan bij het begin: goede basisproducten.  

Daar horen de Elixir d’Anvers likeuren absoluut bij!'
- Seppe Nobels & Sander De Saegher



fo
to

: G
ra

an
m

ar
kt

 1
3



ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: I

va
n 

No
le

t d
e 

Br
au

w
er

e, 
Ha

an
tje

sl
ei

 1
32

, 2
01

8 
An

tw
er

pe
n 

| c
on

ce
pt

 &
 v

or
m

ge
vi

ng
: E

HB
On

tw
er

p 
| f

ot
og

ra
fie

: R
oo

s 
M

es
td

ag
h 

| g
er

ec
ht

en
: S

ep
pe

 N
ob

el
s 

| c
oc

kt
ai

ls
: S

an
de

r D
e 

Sa
eg

he
r

FX De Beukelaer
Haantjeslei 132, 2018 Antwerpen
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“Ons vakmanschap drink je met verstand.”


