WELKOM!
We zijn verheugd je weer te mogen ontvangen in onze sfeervolle restaurant
Gastronoom, één van onze vijf culinaire concepten in Van der Valk Hotel AmersfoortA1. Al vele jaren een hotspot voor zakelijke ontmoetingen.

Geniet tijdens de lunch van verse, ambachtelijke en duurzame producten die centraal
staan in dit menu. Door de hechte samenwerking met vaste leveranciers zijn de
ingrediënten van hoge kwaliteit. Goede producten, samengebracht tot lekkere
gerechten. Prikkel de zintuigen en ontdek de culinaire gerechten van onze
keukenbrigade.

“GOEDE PRODUCTEN SAMENGEBRACHT TOT
LEKKERE GERECHTEN.”
Voor de lunchliefhebbers hebben wij een heerlijke Amersfoortse REUZENOMELET, de
karakteristieke smaak van de Parmezaanse kaas geeft de omelet net iets extra’s. Ga je
liever voor een lichte lunch? Dan raad ik mijn favoriet, de salade Niçoise, graag aan.
Heerlijke salade, zacht van smaak én een echte klassieker! Als je uitgebreider wilt
genieten van ons restaurant vraag dan naar de dinerkaart. Of kom gewoon nog een keer
lunchen...

Namens onze trotse medewerkers wens ik je een fijne middag en een verrukkelijke
maaltijd!

Welkom in ons restaurant Gastronoom

Marlijn van der Valk
Directeur,
4de generatie familie Van der Valk

BROODJES & SALADES
Trio van vlees
13
Sneetjes boerenbrood belegd met heerlijke carpaccio met pestodressing, een
rundvleeskroket en een kip-truffelsalade

Trio van vis

14

Sneetjes boerenbrood belegd met gerookte zalm, een garnalenkroket en
huisgemaakte gerookte forelspread

Familie’s favoriet

Club kip
De lekkerste clubsandwich, gemaakt van zacht geroosterd polarbrood op
klassieke wijze opgebouwd; tomaat, komkommer, gemarineerde kip, kaas,
salade, gebakken ei en bacon. Geserveerd met friet, mayo en ketchup
16

Serrano

11

Sneetjes landbrood met de serranoham gelegd op rucola, tomaat, rode ui.
Geserveerd met een dressing van chimichurri met geraspte Grana Padano en
witte amandel

Gerookte zalm

12

Sneetjes landbrood met gerookte zalm op roomkaas met daarbij heerlijke rijpe
avocado, tomaat, komkommer en tuinkers

Carpaccio

12

Sneetjes landbrood met heerlijk malse carpaccio gelegd op gemengde salade
en daaroverheen de pijnboompitten, Grana Padano, rode ui en kappertjes.
Geserveerd met een pestodressing
Supplement uitsmijter van 2 gebakken eitjes
+4

Geitenkaas

8

Heerlijk warme geitenkaas gegratineerd met honing, nog lekkerder gemaakt met
gemengde salade, tomaat, komkommer, walnoot en honing-mosterddressing
Liever in een salade variant?
+5

Salade Niçoise kcal 324

17

Deze smaakvolle en magere salade wordt geserveerd met kropsla, zwarte
olijven, een zachtgekookt eitje, knapperige haricots verts, krieltjes, rode ui,
cherrytomaat, een bolletje huisgemaakte tonijnsalade én een heerlijk malse
tataki van verse tonijn waarbij we een klassieke mosterdvinaigrette serveren

Salade carpaccio kcal 409

14

Onze carpaccio salade wordt aangemaakt met een balsamicovinaigrette. De
carpaccio wordt geserveerd op rucola met daarbij kappertjes, pijnboompitten,
Grana Padano, croutons en een pestodressing

Classic Caesar salade kcal 298

11

Parmezaanse kaas, gekookt ei, croutons en de keuze uit gamba, kip of ingelegde
ansjovisfilet
Supplement kip kcal 199 + 3
Supplement gamba’s kcal 187 + 3
Supplement ansjovis kcal 67
+2

Vegan salade kcal 341

13

Goed gevulde gemengde salade met groene asperges, tuinerwtjes, gedroogde
tomaten, knapperige noten, avocado en croutons met een tuinkruidenvinaigrette

Bij de boterhammen kun je kiezen uit twee soorten brood; oerwit of donker meergranen.
Onze salades worden geserveerd met landbrood en boter.

EITJES
Uitsmijter naar keuze

8

Met keuze uit spek, ham, kaas of rosbief
Supplement extra ingrediënt + 0,50

Amersfoortse REUZENUITSMIJTER

12

4 eieren, belegd met ham, kaas en rosbief

Omelet naar keuze

8

Met keuze uit ham, kaas of gerookte zalm
Supplement extra ingrediënt + 0,50

Amersfoortse REUZENOMELET

11

Deze omelet is gevuld met verschillende groenten, ham en spek
Supplement kaas gegratineerd + 1

Italiaanse omelet

10

Gebakken met courgette, ui, tomaat en gekruid met Italiaanse kruiden

SOEPEN
Pomodorisoep

8

Van geroosterde tomaten, een vleugje room met peterselie

Champignonsoep

7

Heerlijk soepje van champignon en tijm

Soep van het moment

7

Vraag onze medewerkers naar het soepje van dit moment
Alle soepen worden geserveerd met een broodje

KROKETTEN & TOSTI’S
Krokante en warme lunch
Rundvleeskroketten

8

Met mosterd

Garnalenkroketten

10

Met cocktailsaus

Vegetarische kroketten

10

Met mosterd

Tosti

5

Ham en/of liever alleen kaas

Tosti salami

6

Met mozzarella en groene pesto

