
 
 

 

KERST MENUKAART 2019 
 

Stel uw eigen driegangenmenu samen voor € 61,50 inclusief drankjes*. Wanneer u geen gebruik van het 
driegangenmenu wenst te maken gelden de prijzen zoals deze achter de gerechten en drankjes vermeld staan. 
 
 
Voorgerechten 
Carpaccio van ossenhaas met pesto, balsamicodressing, pijnboompitten en Parmezaanse kaas    € 15,50 
Winterse salade met roquefort, dadels, spek en gerookte eendenborst      € 16,50 
Proeverij van wild met paté van reebok en pruim, gedroogde wildzwijncoppa en een ‘wildbonbon’   € 19,00 
Selection “Van der Valk”: combinatie van verschillende voorgerechten zoals kleine cocktail van   € 19,00 
Hollandse garnalen, carpacciorolletje met rucola, Parmaham met meloen, tomaat met mozzarella   
Vegan salade met avocado, cashewnoten, sinaasappel, jonge spinazie, granaatappel, frambozen en quinoa € 14,50 
Cocktail van Hollandse garnalen met romige cocktailsaus        € 17,00 
Wildbouillon met draadjesvlees en Madeira          € 7,50 
Biologische Van der Valk tomatensoep          € 7,00 
 
 
Hoofdgerechten 
Wiener schnitzel, gepaneerde varkensschnitzel met stroganoff-, peper of champignonroomsaus    € 20,50 
Wildzwijnbiefstuk met stoofpotje van hertensucade en gegrilde hertenprocureur     € 25,50 
Duo van hert en wildzwijn met een saus van rode port en kersen      € 25,50 
Australische rundertournedos met bospaddenstoelen en jus van rode port      € 29,50 
Kabeljauwfilet met bont gekleurde minigroenten        € 24,50 
Visvariatie ‘Avifauna’ met kabeljauwfilet, zalm en Coquille St. Jacques geserveerd met kreeftensaus   € 26,50  
Curry van zoete aardappel (vegan) met bonen, gember, kokos, kikkererwten geserveerd met basmatirijst  € 19,50 
 
* Drankarrangement is inclusief koffie, thee, frisdrank, vruchtensap, huiswijn, tapbier en binnenlands  
gedistilleerde dranken, maximaal drie uur. 
 
 
Desserts 
Grand Dessert, feestelijke verrassing van onze patissier        € 14,50 
Kaneelijs met in rum gemarineerde pruimen en kaneel       € 9,50 
Dame Blanche, vanille ijs met warme chocoladesaus en slagroom       € 9,50 
Kaasplankje van de Van der Valk Verswinkel in Voorschoten:  Comté reserve , Camembert   € 11,50  
met Calvados, Roquefort          
 
 
Kindermenu 
Driegangenmenu voor € 23,50 inclusief drankjes.** Wanneer u geen gebruik van het driegangenmenu wenst 
te maken gelden de prijzen zoals deze achter de gerechten en drankjes vermeld staan. 
 
Voorgerechten 
Meloen met sinaasappel en aardbeien          € 5,50 
Tomatensoep             € 5,00 
 
Hoofdgerechten 
Frikandel             € 6,50 
Kroket              € 6,50 
Schnitzel             € 6,50 
Kipnuggets             € 6,50 
Kibbeling            € 6,50 
Spareribs            € 6,50 
De hoofdgerechten worden geserveerd met frietjes, appelmoes en mayonaise 
 
Dessert 
Kinderverrassing            € 3,50 
 
** Drankarrangement is inclusief frisdrank, vruchtensap, fristi en chocomel, maximaal drie uur. 
 

 
 

 

- wijzigingen onder voorbehoud- 


