
AFHALEN & BEZORGEN

EAT, DRINK & CELEBRATE

VALK

Bezorgen enkel in Nieuwerkerk a/d IJssel

Bestellingen kunnen dagelijks geplaatst worden tot 20:00 uur. 

De gerechten zijn af te halen in onze lobby op het door u gekozen tijdstip of kunnen op afspraak gratis bij u

worden thuisbezorgd vanaf €50.

Onze hoofdgerechten zullen warm aan u worden meegegeven wanneer deze als losse gerechten worden

besteld. Mocht u de keuze maken voor het 3-gangenmenu, zullen wij de hoofdgerechten voor u voorbereiden

en dient u deze nog (ongeveer) 15 minuten in de oven te plaatsen om de bereiding af te ronden. 

Afhaalbestellingen kunnen worden geplaatst via onze website. Wanneer u van de thuisbezorging gebruik

wenst te maken kunt u telefonisch uw bestelling doorgeven aan onze receptie.

Scan de QR-Code

TO GO

Of bel: 0180-321103



DESSERTS

Freaky Cheesecake | Cheesecake

***

Appeltaart | Slagroom

***

Kaasplateau | Selectie van binnen – en buitenlandse kazen | noten/vijgenbrood

***

Tiramisu | Mascarpone | lange vinger | koffie

€32.50
VOORGERECHTEN

Caesarsalade  | Geroosterde kip of gebakken gamba’s | croutons | gekookt ei | spek | ansjovisdressing

***

Salade Gepocheerd Peer | Zachte lepelkaas | walnoten | aceto balsamico met vijgen

***

Carpaccio | Truffeldressing | Parmezaanse kaas | spekjes | pijnboompitten     

***

Gemarineerde Zalm | Dungesneden | dille-mayonaise | kappertjes | zuurdesemkrokant

***

Geroosterde Pommodori | Bladerdeeg Gruyère stengel

HOOFDGERECHTEN

Kipsaté | Gado gado | pindasaus | cassave kroepoek

***

Ossenhaassaté | Gado gado | pindasaus | cassave kroepoek

***

Entrecôte | Dragonjus | rozemarijn aardappeltjes | groene asperges

***

Valk Bacon Burger | Uitgebakken spek | chunky burgersaus | augurk | cheddar

***

Penne Porcini | Parmezaanse kaas | rucola

€6.50

€16.50

€7.50

3-GANGEN
STEL UW EIGEN 3-GANGEN MENU SAMEN

1x Voorgerecht - 1x Hoofdgerecht - 1x Dessert 

€27.50



€32.50

KINDERMENU

VOORGERECHT
Tomatensoep | Gehaktballetjes

HOOFDGERECHTEN
Zalmfilet | Aardappelpuree | snoepgroenten | appelmoes

***

Sparerib | Krieltjes | snoepgroenten | appelmoes

NAGERECHT
Chocolademousse | Bosvruchten

€4.50

€6.50

€3.00

EXTRA'S
NIET OPGENOMEN IN HET 3-GANGENMENU

Stokbrood | Met smeersels | Heksenkaas | boter

***

Tournedos | Ui | champignons | groene asperge | Roseval | bearnaise saus

***

Chateaubriand | Rozemarijn aardappeltjes | wisselende groenten

***

Herten Duo | Hertenbiefstuk | hertenstoof | stoofpeer | aardappelpuree | rode wijnsaus

***

Kabeljauw | Wortel en courgette spaghetti | aardappelpuree | bosui | Hollandaisesaus

3-GANGEN
STEL UW EIGEN 3-GANGEN MENU SAMEN

1x Voorgerecht - 1x Hoofdgerecht - 1x Dessert 

€12.50

€5.50

€18.50

€34.50

€18.50

€18.50


