
Villa
Florazicht
ㅡ
Hundelgemsesteenweg 182
9820 Merelbeke - Flora

0475/665802

info@villaflorazicht.be

www.villaflorazicht.be

Deze gerechten kunnen
afgehaald worden in het
restaurant en worden ook
thuis gebracht op afspraak.

Levering aan huis:

Woensdag - Zondag

9h-11h30
14h-17h

Gepasteuriseerde gerechten (Minimum 3 weken
ongeopend houdbaar in de koelkast)

● 1,2 liter soep van de dag €5
● 1 kg Vol-au-vent Vegan-Veggie €20
● 1 kg Groente Tajine Vegan-Veggie €20
● 1 kg hertenragout met wintergroenten €25
● 1 kg Stoofvlees van varkenswangetjes €20
● 1 kg Balletjes in tomatensaus €20
● 1 kg spaghettisaus €15
● 1 kg chili con carne €15
● 1 kg chili con carne Vegan-Veggie €20
● ½  liter pepersaus van het huis €8 ( vleesgerechten)
● ½  liter champignonsaus van het huis €8 (vleesgerechten)
● ½  liter getomateerde lookroomsaus €10 (vis en scampi

gerechten)
● ½ liter rode currysaus €15 (2/3p)

Traiteurgerechten
● ½ kip op Grootmoeders Wijze archiduc, warme groenten en

krieltjes €20
● Lamssteak met warme groenten en krieltjes in lookboter €20
● Vol-au-vent met aardappelpuree €15
● Konijn op Grootmoeders wijze met ajuinsaus en

aardappelpuree €20
● Paling van het huis met room en tuinkruiden, aardappelpuree

€25
● Vispannetje van het huis met aardappelpuree €20
● Witloofrolletjes met aardappelpuree pp €15
● Thai scampi salade met rijst €20
● Hammetje in honing-mosterdsaus, warme groenten en

krieltjes €20
● Roggevleugel met groenten in kappertjesboter en

aardappelpuree €25
● Zalm met warme groenten, garnalen roomsaus en

aardappelpuree €25
● Thai rode curry veggie-vegan of kip, rijst €20
● Thai rode curry met scampi en rijst €20
● Lasagne bolognese van het huis €15
● Vegetarische lasagne van het huis €15
● Oosterse kokos maaltijdsoep, noedels  veggie of kip €15
● Oosterse kokos maaltijdsoep, noedels met scampi €20
● Choucroute garnie à l'alsacienne met aardappelen  €15
● Chocomousse van het huis €5
● Crème Brûlée van het huis €5
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SCHOTELS

● Tapasschotel met lookbrood vanaf 2 p € 20 pp
● Koude visschotel met salade en koude aardappelsalade

vanaf 2 p € 30 pp
● Breughelschotel met salade en brood vanaf 2 p € 25 pp
● Fruits de mer schotel met brood vanaf 2 p € 50 pp
● Fruits de mer schotel met kreeft en brood vanaf 2 p € 65 pp

volgens huidige marktprijzen (Oesters, kreeft, garnalen,
gamba, kreukels, wulken, messchelpen, kokkels, amandel,
langoustine)

Kerstmenu €40pp

Kersthapjes (ook vegan)
*

Garnaalcocktail van het huis of
Thai vegan salade of

Carpaccio van runderhaas met rucola en Parmezaanse kaas
.

Aspergeroomsoep of Vegan kokossoep of Tomatensoep
*

Kalkoenmedaillon ‘fine champagne’ met wintergarnituur - kroketten of
Feestelijke bouillabaisse met vis, schaal- en schelpdieren -lookbrood of

Hertenragout groene peper met wintergarnituur - kroketten of
Vegan koninginnehapje met salade en kroketten

Nieuwjaarsmenu €50 pp

Nieuwjaarshapjes (ook vegan)
*

Risotto met boschampignons of
Thai vegan salade of

Carpaccio van runderhaas met rucola en Parmezaanse kaas
.

Aspergeroomsoep of Vegan kokossoep of Tomatensoep
*

Côte à l’os (2p) met warme groenten en 2 sauzen naar keuze of
Feestelijke bouillabaisse met vis, schaal- en schelpdieren -lookbrood of

Hertenragout groene peper met wintergarnituur - kroketten of
Vegan koninginnehapje met salade en kroketten
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