Januari 2021: afhaal
1)Automaat : 24u/24 en 7 d/7
2)Menu : koud af te halen € 45pp, 7d/ 7 mogelijk, na bestelling!
*hapje : mousse van geroosterde paprika en (koud)
* voorgerecht : zeebaars, soja, tobiko, bieslook ( koud gerecht)
* hoofdgerecht : (zelf eenvoudig op te warmen in 2 bakjes pp ):
kalfsfilet, tomaat, pancetta, mozzarella en pasta
* dessert van de chef met chocolade of kaasplankje

3) Campermenu : warm aan de camper gebracht van maandag tem
donderdag . Incl. aperitief, aangepaste wijnen en water: € 65pp

4) Alle gerechten zijn kant en klaar en
Bestel tijdig op 0479/633824 of
een half uur op voorhand)

warm

012/393396

af te halen.

( liefst een dag op voorhand en minstens

Afhaaltijden : Vrijdag en zaterdag 17.00 u – 20.30u Zondag : 11.30 u – 14.00u en 17.00 u – 20.30 u

Ahaalgerechten :
Pasta ‘s :
Zeebaars uit de oven met gebakken groenten en pasta
Pasta scampi (6 st. gepeld) diabolique, parmezaan
Pasta zeevruchten : mosselen, krab, garnalen, tong, scampi
Vegetarische pasta met groenten en tomatenroom
Vegetarische pasta met truffel en
bospaddenstoelen
Pasta carbonara
Spaghetti bolognaise
Lasagne al forno
Pasta met saltimbocca
Pasta met ossobucco
Pasta met tagliata ( runds) en rucolasalade met balsamicodressing

Prijzen in €
19.00
14.00
23.00
10.00
11.00
12.00
10.00
9.00
16.00
18.00
18.00

Grill :
Hamburger Agnusbeef, frieten, mayonaise
( broodje, Angusbeef, salade, gebakken ei, sauzen, ui, spek, tomaat, augurk)
Spareribben American style, salade, frieten, sauzen
Wrap met kip, salade , sauzen en frieten
Alt-Hoeselts hooi (Steak met luciferfrietjes), saus naar keuze
Ierse ribeye, salade saus en frieten
Cote a l’os ( dry aged ) 1 kg !! salade , frieten, saus naar keuze
Mixed grill kip, steak, varkenshaasje, pepersaus, gratin, salade
Keuze sauzen :
Pepersaus, champignonroom , béarnaise

15.00
19.00
11.00
17.00
25.00
55.00 (2 p )
18.00

Dessert
Chocomousse
Tiramisu
Kaasplankje ( 4 soorten) met brood en noten
Dessert van de chef ( diverse bereidingen met chocolade)

Prijzen in €
3.50
3.50
8.00
7.50

Pizza :
Margheritta : tomaat -mozzarella
Quattro stagioni : tomaat, hesp, ei, salami, artisjok, olijven, paprika,
champignons, aluin, mozzarella
Barry : tomaat, kipfilet, trostomaat, olijven , ajuin, mozzarella
Irca: tomaat, artisjok, olijven, paprika, champignons, ajuin, feta
Chilla : tomaat, 4 scampi , trostomaat, ajuin, mozzarella, paprika
Berke: tomaat, ajuin, olijven, prosciuttoham, rucola, parmezaan, ei
Zeevruchten: tomaat , scampi, mosselen, krab, garnalen, paprika,
trostomaat, ajuin, kaas
Hawaiï : tomaat, ham, kaas, ananas

Prijzen in €
6.50
11.00

Kids
Kindervidee met frietjes en mayonaise
Lange hamburgers met frieten en mayonaise
2 Lange hamburgers met frieten en mayonaise

De Vrije Valk
St.Lambertusstraat 10
3730 Alt- Hoeselt
www.devrijevalk.be
0479/633824

11.00
10.00
12.50
13.00
15.00
9.50

8.50
4.50
6.00

