
12 tot en met 18 april  

1) Automaat : 24u/24 en 7 d/7  

http://www.devrijevalk.be/images/upload/files/automaat%2015%20februari%20%2B%20allergenen(

1).pdf 

2) Alle onderstaande gerechten zijn kant en klaar en warm  af te 

halen. 

Bestel tijdig op 0479/633824  of   012/393396  ( liefst een dag op voorhand en de dag zelf 

bestellen voor 16 u  en voor zondagmiddag bestellen voor zondag 11 u)  

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

Ahaalgerechten  Prijzen in € pp 
Asperges , ei 64°, beenham, peterselie , brood 22.00 

Asperges  ei, peterselie, boter, brood 19.00 

Asperges, ½ kreeft, tomatenroom, pasta 28.00 
Asperges, Kabeljauw, puree 26.00 

Spareribben American style, salade, frieten, sauzen 23.00 
Côte a l’os ( 2 p!!  ), pepersaus, frieten, salalde 30.00 

Speenvarkenfilet, morieljes, lentegroenten, rösti 24.00 

Nieuw : Oriental Box   

Koud : Sushi, sashimi, sauzen, wasabi, gember, 

koolsalade zoet zuur,  wakame en kroepoek 

Warm : misosoep met tofu  

eend met sojascheuten  en hoisin,  scampi wok, kip 

teriyaki,  gestoomde en gebakken  dimsum, loempia, 

edamame . Chopsticks 

40.00 

Dessert  
Cheescake  abricozen  6.00 

Taartje van capuccinomousse, oreo, Alexandra 6.00 
Citroentaartje van zanddeeg, met meringue  4.50 

Kaasplankje ( 4 soorten) met brood en noten 8.00 

Dessert van de chef  7.50 
Kids   

Krokante kipfilet, appelmoes en frietjes 6.00 
Kindervidee met frietjes en mayonaise 8.50 

2 Lange hamburgers met frieten en mayonaise  6.00  

http://www.devrijevalk.be/images/upload/files/automaat%2015%20februari%20%2B%20allergenen(1).pdf
http://www.devrijevalk.be/images/upload/files/automaat%2015%20februari%20%2B%20allergenen(1).pdf


 

Pizza :  Prijzen in €  

Margheritta : tomaat  -mozzarella 6.50 
Quattro Stagioni : tomaat, hesp, gepocheerd ei, salami, 
artisjok, olijven, paprika, champignons, aluin, mozzarella 

11.00 

Barry : tomaat, kipfilet, trostomaat, olijven , ajuin, 
mozzarella 

11.00 

Irca: tomaat, artisjok, olijven, paprika, champignons, ajuin, 
feta  

10.00 

Chilla : tomaat, 4 scampi , trostomaat, ajuin, mozzarella, 
paprika 

12.50 

Berke: tomaat, ajuin, olijven, prosciutto ham, rucola, 
parmezaan,  
gepocheerd ei  

13.00 

Zeevruchten:  tomaat , scampi, mosselen, krab, garnalen, 
paprika, trostomaat, ajuin,  kaas 

15.00 

Hawaiï :  tomaat, ham, kaas, ananas 9.50 
Napolitana : tonijn, rode ui, kappers, ansjovis, tomaat, 
mozzarella, rucola 

14.00 

 

3)  Lentemenu :  

Voorgerecht incl. brood:  

* Gerookte zalm, zoet/zure ajuin, gemarineerde asperges, zure room, 

broodkrokant  of  

* Carpaccio van runds met rucola, parmezaan, olijven, kappers 

Hoofdgerecht:  ( eenvoudig op te warmen!!)  

• Filet van speenvarken, saus van morieltjes, Rôsti, lentegroenten  of  

• Gepaneerde pladijsfilets, groene asperges, puree, remoulade  

Dessert: 

• Gebakje van capuccinomousse en Alexandra-saus of  

• Kaastaartje met abricozen 

 

Prijs menu : voorgerecht-hoofdgerecht-dessert: € 35.00 pp 



 

4) In ons afhaalwinkeltje:  

Van vrijdag tem maandag telkens vanaf 11 u  - 18 u kunnen jullie hier 

ook andere leuke gerechten ontdekken.  

Je kan hier ook terecht voor oa. Waardebonnen, geschenkmanden,… 

 

5) Campers :  7d /7  welkom. 

Stuur even een mailtje naar info@devrijevalk.be om je reservatie te laten bevestigen.  

U kan gratis overnachten op onze ruime parking.  

In het weekend kan je  bovenstaande gerechten ( zie 2 of 3  )  warm/ kant en klaar  komen afhalen.  

Van maandag tem donderdag kan je een keuze maken uit ons gevarieerd aanbod uit de automaat  

En op maandag en donderdag kan je ook het winkeltje ontdekken.  

( alle gerechtjes zijn eenvoudig zelf even op te warmen).   

 6) Oriental Box  

 

Bestel je Oosterse box vanaf vandaag: 

Warm ( kant en klaar ) inhoud box :  

 

Sushi, sashimi, misosoep met tofu, eend met sojascheuten  en hoisin,  

scampi wok, kip teriyaki,  gestoomde en gebakken  dimsum, loempia, 

edamame, sauzen, wasabi, gember, koolsalade met wakame en 

chopsticks 

 

Prijs Oriental box : € 40 pp 

mailto:info@devrijevalk.be

