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Houdt u van lekker eten en wilt u eens iets anders proberen?
Maak dan een keuze uit de vele gerechten bij de Van der Valk’s proeverij.
Tijdens deze “reis” maakt u kennis met diverse verrukkelijke gerechten
uit meerdere werelddelen. Dit is de plek om lekker te genieten van een 
hapje en een drankje!
Eet smakelijk,

-   0-3 jaar gratis 
-   3-12 jaar € 15,50 per persoon (deze prijs geldt alleen voor de kinderkaart)
-   Volwassenen (12+) € 29,50 per persoon
-   Het is mogelijk een drankenarrangement (binnenlands gedistilleerd)
     af te sluiten. De kosten van het drankenarrangement bedragen 
     € 19,00 per persoon (kinderen € 7,50 per persoon).  Dit arrangement duurt 
     max. 3 uur en kan alleen per tafel worden afgesloten. 

-   1 gerecht per persoon, per ronde.
-   Volwassenen in totaal max. 6 gerechten per persoon.
-   Kinderen in totaal max. 4 gerechten per persoon (alleen van de kinderkaart).
-   Bijgerechten kunnen onbeperkt bijbesteld worden.
-   Drank valt buiten het arrangement en dient apart afgerekend te worden.
-   Heeft u een allergie? Meld het ons vooraf.
-   De keuken is geopend van 17.30 – 20.30 uur.

SPELREGELS

VAN DER VALK’S PROEVERIJ



  

KOUDE GERECHTEN  

Carpaccio  

Huzarensalade   
Russische salade | mayonaise | ham | ei

Waards rundvlees | balsamico | olijfolie | Parmezaanse kaas |  pijnboompitten

  Sushi & Sashimi

  

wasabi | gember | sojasaus |  wakame

  

Garnalencocktail
Hollandse garnalen | romige cocktailsaus

  

Tomatensoep
vermicelli | soepballetjes

Poké Bowl
rijst | tonijn | avocado | soja | radijs

Poké Bowl vegan
rijst | avocado | taugé | bosuitjes

Bietencarpaccio 
bieten | balsamicostroop | sinaasappel | hazelnoot

Bruschetta 
tomaat | mozzarella | basilicum

Serranoham 
meloen

Vitello Tonnato 
kalfsvlees | tonijnmayonaise | kappertjes

Ceasar salade 
Romeinse sla | ei | bacon | kip | Parmezaanse kaas

Vegan Ceasar 
falafel | romeinse sla | kruiden | kikkererwten | tomaat 

Wrap zalm 
kruidenkaas | gerookte zalm
 
Wrap vegan 
humus | romeinse sla | kruiden | zongedroogde tomaat

Steak tartaar 
Waards rund | uitjes | augurk 
 

biologisch streekproductvegan vegetarisch



WARME GERECHTEN

Elzasser Flammkuchen 
spek | zure room | ui | kaas

Mini Hamburger 
Waards rund | spek | ui 

Oma’s Hachee
Waards rundvlees | laurier | ui | kruidnagel 

Saltimbocca alla Romana
kip | Parmaham | salie | Marsalasaus

Vegan Wok
bloemkool | ananas | kokosmelk | tomaat | bosuitjes | kikkererwten 

Beyond Burger 
Uitjes | tomaat | avocado | broodjes

Fajitas Mexico 
paprika | avocadocrème | tomatensalsa

Van der Valk Schnitzel
gepaneerde varkensschnitzel | champignonroomsaus

Van der Valk Biefstuk 
braadjus | uitjes | champignons

Varkenssteak 
Monchou kaas | ham | asperge

Coquille
risotto | saffraan saus

Wok Tokio 
kippendij | paprika | shiitake | taugé | bosuitjes | sesamsaus

Vispannetje 
zalm | mulfilet | garnalen | coquilles | kreeftensaus

Zalmfilet
champignons | bosuitjes | Hollandaisesaus

Rode Mulfilet 
tomaat | courgettes | pijnboompitten

Wok Bangkok 
grote garnalen | taugé  | paprika | bosuitjes

Spaghetti Carbonara 
spek | ui | room | Parmezaanse kaas

biologisch streekproductvegan vegetarisch



Crème brûlée

Tiramisu 
Italiaans dessertgebakje

Fruitsalade
diverse soorten fruit  

Vanille ijs 
warme kersen

Heisse Liebe 
warme frambozen |slagroom | vanille-ijs

Dame Blanche
warme chocoladesaus | slagroom | vanille-ijs

Oude Kaas 
appelstroop | kletsenbrood

BIJGERECHTEN

Mandje met frites 
2 personen

Wokgroenten

Gebakken aardappels

Aardappelkroketjes

Groene salade

Thaise noedels

Rijst

Appelmoes

Desserts

biologisch streekproductvegan vegetarisch



KINDERKAART

 

Rauwkost
snoeptomaatjes | komkommer | paprika

Kinderpizza 
salami | tomaat | paprika

Spaghetti 
tomatensaus

Mini Hamburger

Kipnuggets

Kaassoufflé

Frikandel

Frietjes met mayo

Kapsalon 
shoarmareepjes | frietjes | kaas | tomaat | knoflooksaus

Vissticks

Pannenkoek met Nutella

Schepijs

Waterijsje

Regenboog lolly

Vers fruit met slagroom

*Kinderprijs van € 15,50 geldt alleen voor de kinderkaart 
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HUISWIJNEN

Witte wijn
Sauvignon Blanc  4,25 21,50
Chardonnay   4,75 23,50
Zoet    4,25 21,50

Rosé wijnen
Rosé droog   4,25 21,50

Rode wijnen
Merlot    4,25 21,50
Cabernet Sauvignon  4,25 21,50
Zoet     4,25 21,50

KOFFIE / THEE / MELK

Koffie     
Koffie verkeerd     
Espresso      
Cappuccino     
Thee      
Verse munt- of gemberthee  
Melk    
Fristi, Chocomel   
Warme Chocomel   
Latte Macchiato   

FRISDRANKEN / SAPPEN

Coca Cola, Regular, Light, Zero  
Fanta, Sprite, Ice tea    
Coca Cola, Regular, Light, Zero (0,5l)  
Fanta, Sprite, Ice tea (0,5l)  
Bitter Lemon, Rivella, Tonic, Cassis         

Spa blauw, rood, groen (0,2l)   
Spa blauw, rood (0,75l)   

Tomatensap, druivensap 
Ice tea green   
Appelsap             
Jus d’orange     

DRANKENKAART

BIER VAN DE TAP

Amstel fluitje    
Amstel vaas    
Amstel pul     

BIEREN OP FLES 

Heineken    
Wieckse Witte
Amstel Radler        
Amstel malt    
Amstel Radler 0,0%    

DIVERSE ALCOHOLISCHE DRANKEN

Port, sherry, vermout   
Diverse jenevers vanaf   
Diverse sterke dranken vanaf  
Diverse likeuren vanaf   

SPECIALE KOFFIE

Toucan coffee met Baileys 
Irish coffee met Irish Whiskey 
Spanish coffee met Tia Maria 
Italian coffee met Amaretto 
French coffee met Grand Marnier 
Edinburgh coffee met Drambuie 
D.O.M coffee met Benedictine 
Mexican coffee met Tequila en Cacao Liqueur 
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DRANKENARRANGEMENT

KINDEREN

€ 19,00 
€ 7,50 

VOLWASSENEN




