
Aperitief

Koude hapjes - 4pp € 10
Warme hapjes - 4pp € 10

Soepen
Spinaziesoep met gerookte heilbot € 10 /  l i ter

Pompoensoep met meze kaas en croutons € 10 /  l i ter

Koude voorgerechten

Rauwe gemarineerde zalm met limoen, dille en roze pepertjes € 18
Carpaccio van rundsfilet met zongedroogde tomaat en pecorino kaas € 18

Crème Agnès Sorel met gerookte ossetong € 11  /  l i ter

Carpaccio van tomaat met burrata en basilicum € 18

Warme voor- of hoofdgerechten

Saltimbocca van lotte met salsa van tomaat en lardospek € 24
Als hoofdgerecht € 32

Tongfilet gevuld met witte asperge en spinazie € 26
Als hoofdgerecht € 35

Panaché van tong, sint jacobsnootje, kreeft, grietfilet en prei €  26
Als hoofdgerecht € 35

Aspergeroomsoep met gepocheerd kwarteleitje € 11  /  l i ter

Afhaa lgerechten  maart



Hoofdgerechten
Gebraden jonge eend met verse doperwtjes, krielpatatjes, beukenzwam, shi-také € 26

Jong haantje ‘coq au vins’, spekblokjes, champignon, zilveruitjes, kroketjes € 26

Varkenshaasje ‘Vital’ gevuld met chorizo, gedroogde tomaat, groentes, Rösti €  28

Kalfsrib-eye, cross and Blackwellsaus, gewokte groentes, krielpatatjes, sel de guirlande € 28

Dessert

Witte chocolademousse, meringue, aardbei en munt € 10

Panna cotta van cappuccino met Amaretto sausje € 10

Lichte platte kaas met verse aardbeien, advocaat, crumble van meringue € 10

Millefeuille van fondant chocolade, praliné en hazelnootjes € 10

Afhaa lgerechten  maart

Afhalen
Op vrijdag en zaterdag tussen 16-17u
Op zondag tussen 11-12u

Damvalleistraat 80, Destelbergen
www.pauwkenshof.be

Telkens op vrijdag, zaterdag en zondag, 
mits bestelling op donderdag voor 18u 
 

Via info@pauwkenshof.be of +32 495 36 11 23

Ter plaatse: contant (geen betaalkaarten mogelijk)
Via overschrijving op BE39 4494 6129 7119

Bestellen

Betalen

Veggie

Salade ‘Pauwkenshof’ €  18

Mandje van filodeeg gevuld met warme groenten € 18

Verschillende sla soorten en kruiden, kerstomaat, witte asperge, radijs,
komkommer, beukenzwam, gedroogde tomaatjes, gedroogde paprika

Champignon, peultjes, jonge wortel, groene asperge, courgette


