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Telkens op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen, mits bestelling 1 dag voordien voor 18 uur 

APERITIEF
4 koude hapjes pp  10 euro 
4 warme hapjes pp 10 euro 

VOORGERECHTEN
Halve Belle vue kreeft met aangepaste sausjes en salade  / volledige kreeft   24 /38 euro 
Waterzooi van halve Noorse kreeft met groentjes en zeekraal / volledige kreeft  25 /43 euro
6 Zeeuwse holle oesters nr. 2         15 euro   
Carpaccio van hertenfilet met ganzenleverblokjes, parmezan, gedroogde tomaat 18 euro
Zeewolffilet in een buideltje van groene kool, langoustine en sausje Chardonnay 20 /26 euro
Grietfilet in een sausje van boschampignons met geglaceerde kalfszwezerikjes  22 /28 euro
Schelvishaasje en carpaccio van Rund overstrooid met zwarte peper, sel de guirlande 25 euro

SOEPEN
Cappuccino van langoustine met Sint Jacobsnootjes, postelein    12 euro /liter
Knolseldersoep met beukenzwammetjes en truffelsnippers     10 euro /liter
Bloemkoolsoep met gerookte paling        10 euro/liter

HOOFDGERECHT  (steeds met 3 groenten en aardappelgarnituur)
Parelhoenfilet gevuld met champignons en groene asperge, sausje van truffel  24 euro  
Wilde eend in eigen jus met ragout van bosvruchten en gemberwitloof 30 euro
Roodpootpatrijs met zacht sausje van cognac,  gebakje van groene kool    32 euro
Filet pure van rund met gebakken ganzenlever en portosaus    32 euro

DESSERT
Koude sabayon met vers fruit         10 euro
Crêpes Suzette met sausje van Grand Marnier en sinaasappel    10 euro
Chocolademousse met whisky en crumble van Antwerpse handjes     8 euro

VEGGIE
Tomatensoep           8 euro/liter
Risotto van boschampignons en crumble van walnoten     18 euro 
Filou mandje gevuld met gewokte groenten      18 euro

Traiteurgerechten
NOVEMBER



DRANKEN
Huiswijnen wit/rose/rood aan 15 euro per fles 

Cava van het huis aan 20 euro per fles

BELANGRIJK
Eenvoudige gebruiksaanwijzing meegeleverd 

voor het gemakkelijk verwarmen van de gerechten.

INFO
Af te halen in Pauwkenshof na afspraak 

of leveren aan huis binnen straal van 15 km  (€10)

Bestellen via info@pauwkenshof.be of 0495 36 11 23 - 0472 72 97 76
Betaling op rekening BE39 4494 6129 7119

Lunchboxen

Damvalleistraat 80, Destelbergen  |  Tel. 0495 36 11 23  |  www.pauwkenshof.be

Heeft u een belangrijke vergadering en geen tijd om zelf iets te voorzien, 
bestel onze luxe lunchbox vanaf 8 personen te leveren.

Meer info via info@pauwkenshof.be
Ten minste 2 dagen voordien te bestellen. 


