Februari – maart 2021: afhaal

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 met brood:

Prijzen in €

Pasta vongolé
Pasta met asperges
Pasta met tomaat basilicum, pancetta en scampi
Noedels, sojascheuten, peking – eend, hoisinsaus
Pasta, tijm, met grissini gepaneerde kalfskotelet en warme tomaat
Kreeft , kruidenboter, rozemarijnaardappelen lentegroenten
Gepaneerde schartongilet, remoulade, asperges en aardappelpuree
Cheese burger frieten, mayonaise
( broodje, Angusbeef, salade, kaas, gebakken ei, sauzen, ui, spek, tomaat,
augurk)
Spareribben American style, salade, frieten, sauzen
Alt-Hoeselts hooi (Filet pur! met luciferfrietjes), pepersaus,
salade
Griekse salade met lamsspiesjes, gefrituurde inktvis en tzaziki ( incl. Turks
brood of frieten )
Konijn met pruimen, kroketten en appelmoes

21.00
16.00
19.00
22.00
21.00
40.00
22..00
18.00

23.00
26.00
22.00
19.00
Prijzen in €

Dessert
Cheescake abricozen
Kaasplankje ( 4 soorten) met brood en noten
Dessert van de chef ( chocolade en framboos)

6.50
8.00
7.50

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
Zeevruchten: tomaat , scampi, mosselen, krab, garnalen, paprika,
trostomaat, ajuin, kaas
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
15.00
9.50
14.00

Kids
Krokante kipfilet, appelmoes en frietjes
Kindervidee met frietjes en mayonaise
2 Lange hamburgers met frieten en mayonaise

6.00
8.50
6.00

3) In ons afhaalwinkeltje:
Van vrijdag tem zondag telkens vanaf 12 u tot 17 u kunnen jullie hier
ook andere leuke gerechten ontdekken.
Je kan hier ook terecht voor oa. Waardebonnen, geschenkmanden,….
4) 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 ) warm/ kant en klaar komen afhalen.
Van maandag tem donderdag kan je een keuze maken uit ons gevarieerd aanbod uit de automaat
( alle gerechtjes zijn eenvoudig zelf even opwarmen).

De Vrije Valk

www.devrijevalk.be

St.Lambertusstraat 10
3730 Alt- Hoeselt

0479/633824

