
Asperges à  la  f lamande met gr i jze
Noordzee garnalen

•
Kalfskroon Piccal i l ly ,  groene asperges,

jonge wortel  en pommes pont  neuf
•

Pavlova met  gebrande amandelen en
rood fruit

Afhaalmenu's mei

Dag van de Arbeid

Halve kreeft  Bel le  Vue met  salade en
aangepaste sausjes

 •
Op zi jn  vel  gebakken Skrei f i let  met  jonge

spinazie  en Vlaamse asperges,
kasteelaardappelen

 •
Crêpes Suzette  gevuld met

banketbakkersroom
 

Traag gegaarde Noorse zalm met wi lde s la
geparfumeerd met  l imoen en kor iander

 •
Kal fsblanket  Royale  met

kasteelaardappelen
•

Witte  chocolademousse met  verse
aardbeien,  c i trus en munt

Moederdag

Warm baby kreeft je  met  basi l icum en
gedroogde tomaatjes ,  kruidenboter

 •
Nieuw Zeelands melklam met korst  van

groene kruiden en groentes
 •

Vers  seizoenfruit  met  koude sabayon van
amaretto

Krokant  gebakken dorade gr ise  met  mesclun
salade,  honingtomaat ,  aardbei  en l imoentjes

 •
Jonge eendenborst  à  l ’orange met  campari ,

röst i  aardappel  en groentes
 •

Taart je  van mango op een krokant  koekje
van witte  chocolade

Hemelvaart & Pinksteren

Menu 1

Duo van groene en witte  asperge met  Duke of
Berkshire  ham, burrata,  kruidenvinaigrette

 •
Mechelse koekoek met  moriel jes ,  jonge

spinazie ,  Vlaamse asperges en jonge bint jes
 •

Panna cotta  van saf fraan met  zoete ananas

Geniet  in  deze feestmaand van onze heerl i jke  gerechten.
Verwen je  mama,  famil ie  of  medewerkers  op deze momenten.

Al le  gerechten z i jn  heel  eenvoudig op te  warmen en elke
bestel l ing is  voorzien van een gemakkel i jke  gebruiksaanwijz ing.  

€50 pp, per 2 personen
Menu 2

€65 pp, per 2 personen

do 13 mei tot zo 16 mei & za 23 mei en zo 24 mei

Menu 1
€50 pp, per 2 personen

Menu 2
€65 pp, per 2 personen

za 8 mei & zo 9 mei

Menu 1
€50 pp, per 2 personen

Menu 2
€65 pp, per 2 personen

za 1 mei & zo 2 mei



Aperitief

Koude hapjes  -  4pp

À la  car te

€ 10
Warme hapjes  -  4pp € 10

Soepen
Bisque van kreeft  (1  l i ter  = 2  pers) € 14  /  l i ter

Aspergeroomsoep met z i jn  garnituur  (1  l i ter  = 2  pers) € 11  /  l i ter

Koude gerechten

6 Huitres  Fine de c la ires  ‘Sent inel le’  nr  3  super  kwal i te i t €  18
6 Japanse oesters  ‘Umami Prest ige‘ € 21

Warme gerechten
Gentse waterzooi  met  het  beste stukje  van de k ip ‘un sot  qui  l 'y  la isse’ € 22

Kabel jauwhaasje  ‘à  la  dugléré’  met  gr i jze  garnaalt jes  en pommes duchesse € 25

Tournedos ‘Rossini ’  met  groenten € 28

Afhalen
Op zaterdag tussen 16-17u
Op donderdag &zondag tussen 11-12u

Damval le istraat  80,  Destelbergen
www.pauwkenshof .be

Telkens op zaterdag en zondag,  
mits  bestel l ing voor  donderdag,  20u
Voor Hemelvaart  bestel len voor  dinsdag,  20u 
 

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

Dessert

Crêpes Suzette  gevuld met  banketbakkersroom € 10

Panna cotta  van safraan met  zoete ananas € 10

Ter plaatse:  contant  (geen betaalkaarten mogel i jk)
Via  overschri jv ing op BE39 4494 6129 7119

Bestellen

Betalen

Halve Bel le  vue kreeft  met  aangepaste sausjes  en salade € 29
Vol ledige Bel le  vue kreeft  met  aangepaste sausjes  en salade € 50

Waterzooi  van ½ kreeft ,  pommes duchesse € 30

Waterzooi  van vol ledige kreeft ,  pommes duchesse € 52

Pavlova met  gebrande amandelen en rood fruit €  10

Taart je  van mango op krokant  koekje  van witte  chocolade € 10


