Vanaf 18 november 2021
Zie beneden voor de afhaalgerechten van het eindejaar !!!
Bestellen kan op 0479/633824 of 012/393396
Afhaaltijden : donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag van 12.00-14.00u en vanaf
16.30 – 21.00u dinsdag en woensdag gesloten

Ahaalgerechten
Frieten bakje klein/ groot
Sauzen:
Mayonaise/ ketchup/ curry- ketchup/ mamoet/ tartaar/
andalouse
Speciaal
Bakje saus : klein/ groot
Stoofvleessaus/ kaassaus
Snacks :
Frikandel
Frikandel speciaal
Cervela koud/ warm
Rundersaté
Bouletjes (3st) met smoky bbq saus
Videe bakje met koekje
Stoofvlees bakje
Bicky burger
Bicky cheese
Amerikaanse hamburger met gebakken ajuin en garnituur
Cheeseburger half pikant
Hawaii burger cocktail
Broodje kip krokant
Broodje fishburger tartaar
Broodje bbq- worst / gebakken ajuin
Pasta’s + ½ stokbrood
Pasta van het huis met scampi
Penne truffel en champignons
Lasagne
Spaghetti
Grill – gerechten incl. frieten
Steak ( Ierse ribeye) pepersaus of champignonroom
Arosticini ( lamsspiesjes)

Prijzen in €
2.00/2.50
0.50
1.50
2.00/4.00
3.00
1.80
2.50
2.20
6.00
3.00
8.00
8.00
3.00
3.20
4.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.50
14.00
12.00
12.00
11.00

22.00
12.00
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Angusbeef – burger
Spareribben American style, salade, frieten, sauzen
Salade

20.00
23.00
2.50

Pizza :
Margheritta : tomaat -mozzarella
Quattro Stagioni : tomaat, hesp, gepocheerd 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, prosciutto ham, rucola,
parmezaan, gepocheerd ei
Hawaiï : tomaat, ham, kaas, ananas
Napolitana : tonijn, rode ui, kappers, ansjovis, tomaat,
mozzarella, rucola

Prijzen in €
6.50
11.00
11.00
10.00
12.50
13.00
9.50
14.00
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Afhaal :
eindejaar 2021

________________________________________________________________(naam)
________________________________________________________________ (adres)
_________________________________________________________ (telefoon/ Gsm)

____________________________________________________________ ( email)
0 hou mij via mail op de hoogte van je activiteiten in De Vrije Valk
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Gelieve contant te betalen bij afhaling .
O Ik kom mijn bestelling afhalen op 24 / 12 / 2021 om

… U (tussen 14.00 en 17.00 u)

O Ik kom mijn bestelling afhalen op 25 / 12 / 2021 om

… U (tussen 8.00 en 10.00u)

O Ik kom mijn bestelling afhalen op 26 / 12 / 2021 om

… U (tussen 10.00 en 12.00 u)

O Ik kom mijn bestelling afhalen op 31 / 12 / 2021 om

… U (tussen 12.00 en 17.00 u )

Onze automaat staat ook tijdens de feestdagen 7d /7 en 24 u/ dag feestelijk gevuld.

0 Feestelijke fondue schotel ( min 2p)
Runder-, kalkoen- en kalfsfilet, varkenshaasje, gehaktballetjes, slavinkjes, kipballetjes

Feestelijke fondue : _____x € 12.50 /pp =_________________
0 Feestelijke Steengrill / Raclette / gourmet / tepanyaki
(min. 2p )
Zalmfilet en gemarineerde scampi
Gemarineerde lamsspies, kalfsfilet, kalkoenfilet, worstjes en filet puur
Raclettekaas. pepersaus , aardappeltjes om te bakken

Feestelijke grillschotel : _____ x € 16.00 /pp = __________________
0 Uitgebreide groenteschotel ( min 2 p )
pastasalade, aardappelsalade, gemengde salade, Griekse salade, wortel-koolsalade, incl.
sauzen, brood

uitgebreide groenteschotel : _____x € 6.00 /pp = ____________
0 Feestelijk koud buffet ( min. 4p )
Gevarieerde visschotel met gerookte forel en gerookte zalm, gepocheerde Schotse zalm,
tomaat gevuld met grijze garnalen, scampi, perzik tonijn, feestelijk afgewerkt met
rivierkreeftjes in combinatie met een gevarieerde vleesschotel met de fijnste vleeswaren oa.
fijne Spaanse ham, wildpaté, gerookte eend, gehaktballetjes , mini kippenborrelhapjes,
beenham met asperges, varkenshaasje Incl. sauzen, brood, pastasalade, aardappelsalade,
gemengde salade, Griekse salade, wortel-koolsalade

Feestelijk koud buffet: ________x € 28.00 / pp = ______________________
0 Zeevruchtenschotel (min 2 p )
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Oesters, kreeft, krab, garnalen, kreukels, vongolé, langoustine, scampi gamba, sauzen , brood

Zeevruchtenschotel koud________x € 55.00 / pp = ___________________
0 Kaasschotel (min 4 p )
Assortiment van 10 gerijpte en geaffineerde kazen , noten, druiven, chutney, incl. 1 fles wijn
en brood

Kaasschotel ________x € 22.00 / pp = ___________________
0 Tapasschotel (min 4 p )
Assortiment van gerijpte en geaffineerde kazen, diverse charcuterie, gerookte vis, garnituren,
hummus, en brood

Tapasschotel ________x € 24.00 / pp = ___________________
Aantal prijs
Hapjes:
0 Brioche met ganache van ganzenlever
0 Oester natuur
0 Oester mojito
0 Hummus dip met naan (brood)
0 Torentje marshmallow soja, gerookte zalm
0 Noordzeekrab met pompoen

3.00
2.00
3.00
2.50
3.50
3.50

Brood :
0 mini- sandwiches (1wit en 1grijs)
0 half stokbrood (wit)
0 zuurdesembroodje

1.00
1.00
3.00

Soepen :
0 Tomatensoep met room en balletjes
0 Kreeftensoep
0 broccolisoep met gerookte zalm

6.00/L
9.00/L
7.00/L

Voorgerechten :
0 Gerookte eend, appel , epoise ( koud)
0 Carpaccio van hert met truffel( koud)
0 Zalm, tsuju – stroop, witloof, citrus, pecannoot

12.00
11.00
14.00

Hoofdgerechten :
0 Pasta met truffel en bospaddenstoelen
0 Koolvishaasje op Zuiderse wijze
0 Fazant met witloof

14.00
18.00
21.00

Totaal
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0 Palet van duroc varken, wintergarnituur
0 Kalfsfilet, groene kool, knolselder, paddenstoelen
0 Hert, groene kool, knolselder, paddenstoelen
O kroketten ( friteuse) 8 st/ pp
O pommes duchesse ( oven ) 10 st/ pp

19.00
18.00
25.00
4.00
3.00

Dessertjes / Kaas
0 Chocolade, mandarijn, meringue, speculoos
0 Kerst-/ nieuwjaarsgebak vanaf 4 p
0 Assortiment van 4 kazen met garnituur en
notenbrood

7.00
4.50
8.00

Restaurant - Foodcafé - Traiteur – Feestzalen

Kerstdiner :

- 24/12/2021 aanvang 19.00 u
- 25/12/2021 aanvang 10.00 u
- 26/12/2021 aanvang 12.00 u of 18.30 u

Oudejaarsavond :

- 31/12/2021 aanvang 19.00 u

Dinner and dance :

- 29/01/2022 aanvang 19.00 u

Reservatie steeds noodzakelijk !!
De Vrije Valk
St. Lambertusstraat 10, Alt- Hoeselt
0479/615184
info@devrijevalk.be http://www.devrijevalk.be

012/393396

6

7

