Diner

Ontbijt

HOOFDGERECHTEN
BIEFSTUK
			
Gegrilde Hollandse biefstuk met één saus naar keuze

21,50

TOURNEDOS
		
Gebakken biefstuk van de haas met één saus naar keuze

26,00

BLACK ANGUS BURGER		
Black Angus burger | brioche | truffelmayonaise |
cheddar | ijsbergsla | tomaat | augurken

17,50

SALADE OSSENHAAS
		
14,00
Salade met teriyaki ossenhaaspuntjes, wakame, rettich,
furikake en cassave chips

MIXED GRILL				
Spies met ossenhaas | varkensmedaillon | kipfilet |
spareribs | 3 grill sauzen

24,50

HAM EN MELOEN 		
Ardennerham | meloen | rucola | aceto Balsamico

VARKENSHAAS
		
Op een bedje van champignons en uien,
geserveerd met champignonroomsaus

19,50

CORDON BLEU
Varkensfilet gevuld met ham en kaas,
gegratineerd in de oven

16,50

SCHNITZEL				
Gebakken schnitzel met remouladesaus en citroen

17,50

SATÉ
		
Kipsaté met atjar, kroepoek, gefrituurde uitjes, kokos en
satésaus. Geserveerd met frites, boerenbruin of
boerenwit brood

14,00

SCHOTSE ZALMFILET			
Gegrilde zalmfilet met hollandaisesaus

21,00

NOODLES
		
Gewokte gamba’s met noodles, roerbakgroenten,
teriyakisaus en cassave chips

21,00

15,50

Verkrijgbaar van 16:00 - 22:00 uur

Verkrijgbaar op alle dagen.
Op zondag alleen voor 9.00 en na 10.00 uur te
bezorgen op de kamer.

KOUDE VOORGERECHTEN

VAN DER VALK ONTBIJT		
15,00
Verse broodjes (wit/bruin) | zacht bolletje | croissant |
koffiebroodje | 2 verschillende soorten vleeswaren en kazen |
zoetigheden | scrambled eggs met spek | verse jus d’orange |
keuze uit koffie of thee

Lunch

Verkrijgbaar van 12:00 - 16:00 uur

CAESERSALADE			
Kip | gamba’s (+ 1,50) | gekookt ei | Parmezaanse
kaas | caesardressing | croutons

13,50

11,25

POMODORI TOMATENSOEP
5,75
Geserveerd met ovenvers brood | ook vegetarisch mogelijk

CARPACCIO
		
12,00
Carpaccio | rucola | zongedroogde tomaatjes | pijnboompitten
| oude kaas | pesto of truffelmayonaise

SOEP VAN DE DAG			
Geserveerd met ovenvers brood

WARME VOORGERECHTEN

6,50

CAESERSALADE			
Kip | gamba’s (+ 1,50) | gekookt ei | Parmezaanse
kaas | caesardressing | croutons

13,50

SALADE GEITENKAAS
		
Lauwwarme geitenkaas | honing | zongedroogde
tomaatjes | walnoten | aceto Balsamico

13,50

SALADE CAPRESE
		
Mozzarella | tomaat | basilicum | olijfolie |
aceto balsamico

12,00

SOEP VAN DE DAG 		
Geserveerd met ovenvers brood

6,50

POMODORI TOMATENSOEP
5,75
Geserveerd met ovenvers brood | ook vegetarisch mogelijk
SALADE CAPRESE
		
Mozzarella | tomaat | basilicum | olijfolie |
aceto balsamico

12,00

SALADE GEITENKAAS
		
Lauwwarme geitenkaas | honing | zongedroogde
tomaatjes | walnoten | aceto Balsamico

13,50

SCHOTSE ZALMFILET			
Boerengroenten | spek | uien | champignons

12,50

BROODJE GEZOND
Belegd met ham, kaas, gekookt ei,
rauwkost en Thousand Island dressing

7,25

BROODJE WARME BRIE		
Warme brie | honing | walnoten

9,25

HOLLANDSE GARNALENCOCKTAIL
Geserveerd met sla, cocktailsaus en citroen

14,00

RISOTTO
		
Risotto van paddenstoelen met rucola, poftomaatjes
en Parmezaanse Kaas

9,50

GARNALENKROKETTEN
Twee kroketten met pluksla, citroen, pijnboompitten,
zongedroogde tomaatjes, remoulade en cocktailsaus

12,00

PASTA PESTO			
Pasta | pesto | paddenstoelen

15,00

BROODJE GEROOKTE ZALM
Gerookte zalm | kappertjes | rode ui |
bieslookroomkaas
BROODJE TONIJNSALADE		
Met kappertjes, rode ui en rucola

9,25

PIZZA MARGHERITA		
PIZZA QUATTRO FORMAGGI		
PIZZA PEPPERONI		

9,50
11,50
10,50

BROODJE CARPACCIO
		
Carpaccio | rucola | zongedroogde tomaatjes |
pijnboompitten | oude kaas | pesto of truffelmayonaise

9,75

CLUBSANDWICH KIP
Met kip, kaas, spek, sla, tomaat, komkommer,
gebakken ei en cocktailsaus

12,25

SAUS KEUZE
Champignonroomsaus, pepersaus, stroganoffsaus,
satésaus, hollandaisesaus

3,00

MAYONAISE, KETCHUP, CURRY
TRUFFELMAYONAISE

1,25
1,75

BIJGERECHTEN
Gebakken aardappels (3,00) Frites (3,00)
Zoete aardappel frites (3,00) | seizoensgroenten (3,00)

Desserts

NACHO’S UIT DE OVEN		
Met gesmolten kaas, uien, paprika,
Argentijnse kruiden, crème fraîche en guacamole

8,50

4,25

TORPEDO GARNALEN (8 STUKS)		
Met zelfgemaakte chili mayonaise

8,50

5,50

OMA BOBS BITTERBALLEN (8 STUKS)		
Heerlijke Oma Bobs rundvlees bitterballen
met mosterd .*Ook vegetarisch te bestellen

8,00

VANILLE-ROOMIJS MET VRUCHTEN		
Vanille-roomijs met vruchten en slagroom
DAME BLANCHE
Vanille-roomijs met gesuikerde nootjes,
slagroom en warme chocoladesaus

6,25

KAASSTENGELS (8 STUKS)
Mini kaasloempiaatjes gevuld met
gerijpte oude kaas, geserveerd met sweet chilisaus

7,50

COUPE ADVOCAAT
Vanille-roomijs met advocaat en slagroom

6,50

MINI LOEMPIA’S (8 STUKS)
Vegetarische mini loempia’s geserveerd
met sweet chilisaus

7,50

GERRIT’S SORBET
De échte Van der Valk sorbet met diverse
soorten roomijs, vruchten en slagroom

6,75

BROOD MET SMEERSELS
Vers afgebakken brood met smeersels bestaande uit
aioli, tomatentapenade en kruidenboter

6,50

TRIO VAN CHOCOLADE
Warm chocoladetaartje, witte chocolade-ijs
en pure chocolademousse met vanillesaus

7,75

BORRELPLANK GEZOND
Plank met diverse soorten rauwe groentes (crudité),
hummus, olijven en noten

9,00

Verkrijgbaar van 16:00 - 22:00 uur
KINDERIJSJE		
Vanille-roomijs en aardbeienijs met slagroom

TARTE TARTIN
Klein appeltaartje met bosvruchtencoulis, bolletje
vanille-ijs en frisse merengue

8,00

CRÈME BRÛLÉE
Crème brûlée van de chef

7,50

FRUITSALADE
Salade van vers fruit met frambozen sorbetijs
en luchtige sabayon

7,00

Bites

Verkrijgbaar van 16:00 - 22:00 uur
TOEKAN PLANK			
Bestaande uit een heerlijke combi van koude
en warme hapjes. Laat u verrassen door onze chef

16,50

SPAANSE BORRELPLANK TO SHARE
Bestaande uit Chorizo, Serranoham, gerookte zalm,
olijven, tomatentapenade, boerenbrood, manchego

14,50

BORRELPLANK WARM (12 stuks)
Met o.a. bitterballen, mini loempia’s, kipnuggets,
kaashapjes, mini bamiballetjes en mini nasihapjes

10,00

met mayonaise, sweet chili en mosterd

Roomservice charge | € 5,00

Dranken

Verkrijgbaar van 07:00 - 23:00 uur

Sinaasappelsap | appelsap		
Chocomelk				
Fristi
				
Melk
				

2,60
2,60
2,60
2,50

Pepsi | Pepsi Max			
7Up					
Sisi					
Cassis
				
Spa blauw | Spa rood			
Lipton Ice Tea | Ice Tea Green 		

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,90

Heineken
			
La trappe (wit, blond, dubbel, trippel)
Duvel
Liefmans
Bavaria Twister
			
Huiswijn wit | rood | rosé (10 cl)
Huiswijn rood Tempranillo
Huiswijn wit Verdejo

3,50
4,80
4,80
4,95
3,50
4,00
4,75
5,75

VENDINGMACHINE LOBBY (24 uur per dag)
Assortiment koude dranken (vanaf 3,00)
Assortiment snacks (vanaf 2,00)

Roomservice

