FOOD
CAFÉ

Proef de wereld

met creatieve wereldse gerechten

Laat je culinair verwennen!
Van donderdag t.e.m. zondag
van 15.00 tot 21.00 uur
Foodcafe - Restaurant - Feestzalen De Vrije Valk
Ruim terras | Grote speeltuin | Grote parking
Reserveren is niet nodig!
Sint Lambertusstraat 10 - Alt - Hoeselt
tel. 0479 633 824 - tel. 0479 615 184
www.devrijevalk.be

MENU
3 gangen menu van de chef							

€ 34.00

4 gangen menu van de chef 							

€ 42.00

Supplement aangepaste wijnen 3 gangen 			

€ 18.00

Supplement aangepaste wijnen 4 gangen 			

€ 24.00

Streetfood
Fish and chips met tartaar							

12.00

Jumpi burger ( kangoeroe) met pepersaus en frieten				

22.00

Black Angusburger ( rund)) met pepersaus en frieten				

18.00

Fish burger ( steenbolkfilet) met pepersaus en frieten				

17.00

Mediterrane focaccia 								

16.00

Pasta
Spaghetti Bolognaise klein 							

8.00

Spaghetti Bolognaise groot 							

12.00

Pasta van de chef (keuze uit vis/vlees/vegetarisch)				

18.00

Voorgerechten
6 oesters in 3 bereidingen							

15.00

Gepekelde en gebrande zalm met zure room en komkommer 			

16.00

Carpaccio van hert met truffel							

18.00

Snoepbordje van inlands wild ( min. 2 p) 					
Roodpootpatrijs met knolselder, pastinaak, paddenstoelen en hazelnoot		

12.00 pp
15.50

Vis (incl. salade of warme groenten)
Steengrill met de visvangst van de dag 						

23.00

Gamba’s van de grill 								

27.50

Bretoense zeetong meuniére 							

38.00

Scampi op Thaise wijze met gele curry en noedels 					

21.00

Mosselen
Mosselen natuur 1, 1 kg								

21.00

Mosselen op Thaise wijze 								

24,50

Mosselen witte wijn								

22.00

Mosselen lookroom								

23,00

Mosselen Provençaals 								

23.50

Vlees (incl. salade of warme groenten)
Ossenhaas filet pur 								

29.00

Ribeye Zuid- Amerikaans 								

23.00

Sudderpotje van Limburgs kloostervarken 						

19.00

Spareribs met colasaus								

20.00

Ragout van hert met herfstgarnituur 						

21.00

Wilde eend met bospaddenstoelen, bloedworst en pompoen				

22.00

Bijgerechten
Frieten – kroketten – puree – natuuraardappelen – amandelkroketten			

2.50

Sauzen
Rode wijnsaus – Provençaalse saus – peperroomsaus – champignonroomsaus – Thaise curry

3.00

Béarnaise										

3.50

