VAN DER VALK

VLEESGERECHTEN

TEAROOM
14H - 17H

€24
Filet pur van "Belgisch Wit-Blauw" **

€27

GENT - NAZARETH

VOORGERECHTEN
Mille Feuille van tomaat met buffel mozzarella,
mascarpone, pesto en een frisse rucola salade **

€15
V

Carpaccio van "Belgisch Wit-Blauw" met
truffelmayonaise, pijnboompitjes en Parmezaanse

€16,5

kaas. **

Appeltaart met slagroom - Supp. vanille ijs €2,00

€4,5

Gebak van de dag

€4,5

Pannenkoek (2st) met suiker

€5,5

Pannenkoek (2st) met slagroom

€6

Pannenkoek (2st) met vanille ijs en slagroom

€7

Pannenkoek (2st) met vanille ijs en warme chocoladesaus

Ceasar salade met kip, Parmezaanse kaas en

€16,5

kappertjes
Rijpe meloen met gedroogde Serranoham

Schnitzel Natuur of Nazareth

€22
Hammetje met een zachte mosterdsaus **

€20

€7,5

€20
Vol au vent
Al onze vleesgerechten worden geserveerd met
warme groentjes, een saus naar keuze + frietjes

PASTA'S

€16,5

Cremeux van Noordzee krab met avocado &

€16,5

nacho's
Tomatenroomsoep met balletjes

€6,5
€13

Toast gerookte zalm met zijn garnituur **

€21/€23

Steak Tartaar met een frisse salade

€10

Café Gourmand

Picanha van Zuid-Amerikaans Black Angus rund

M E N U

Gourmand
Apéro & Amuse

Pasta kip met pesto

€17,5

Diabolo pasta met scampi's

€19,5
€15

Pasta Bolognaise

Voorgerecht
Hoofdgerecht

Canneloni met ricotta en spinazie. **

V

€17

Dessert
1/2l huiswijn

SNACKS
Artisanale kaaskroket met een knapperige salade

€12,5

(2st) ** V

Artisanale garnalenkroket met een knapperige
salade (2st)

Croque Monsieur

€49,5 pp

€34,5

salade en frietjes

Gebakken zalmfilet met warme groentjes, bearnaise
en frietjes

LUNCH
12H - 14H

€22

**

Gebakken tarbot met beurre blanc, zeekraal en venkel

€27

Mosselen Natuur (1,1kg) met frietjes

€20

Mosselen Witte Wijn (1,1kg) met frietjes

€22

€10,5
€6,5

Broodje kroket (Wit/Bruin)

HAPJES
9 Artisanale bitterballen met mosterd

€6,5

Black Tiger Scampi fritti

€9,5

Vegetarische loempia met sweet chili saus.

Kaas & Salami

Gebakken zeetong "Meunière" met een krokante

€15,5

€9,5

Croque Madame

VISGERECHTEN

KEUZE UIT DE GERECHTEN
GEMARKEERD MET EEN
STER

V

Uitsmijter ham en/of kaas.
Keuze uit witte of bruine boerenboterham.

Nazareth trio: ham, spiegelei, vleeskroket en
een tasje tomatensoep.
Keuze uit witte of bruine boerenboterham.

Smos kaas en/of hesp.
Frisse groentjes, hard gekookt eitje en mayo

€10,00

Dame Blanche.

€6,5

**

€8,5

€12,50

€7,00

€8,5
Broodje gerookte zalm.
Kruidenkaas, komkommer en rucola.

DESSERTEN

Coupe Advocaat

€8,5

Crème Brûlée vanille/Bourbon met ijs van Kinder

€8,5

Bueno.

**

Verse fruitsalade.

€8,50
Trio van sorbet.

**

**

€7
€8

