
VALK TO GO
Van der Valk Nieuwerkerk



VOORGERECHTEN

DESSERTS

HOOFDGERECHTEN

Vegetarische Tartaar

Krokante Kip Salade

Tomaat | sjalot | kappertje | knoflook |
mozzarella | geraspte eidooier | aioli

Spek | kaas | tomaat | ei | croutons | caesar
dressing

Vitello Tonnato

Asperge Soep

Tonijn mayonaise | geroosterde wortels | groene
asperges 

Beenham

Carpaccio
Groentechips | pijnboompitten | kappertjes |
zongedroogde tomaten | zongedroogde
tomaten mayonaise   

Asperge Flamande 
Asperge | ham | ei | kriel | botersaus

Kogelbiefstuk 
Chimichurri | gegrilde groenten

Saté
Atjar | gegrilde ananas | satésaus 
Keuze uit: Kip |  Ossenhaas

Kabeljauw
Thaise bulger | zoetzure groenten

Polenta Steak
Roergebakken lente ui | champignons |
courgette | tomaat | jus 

Heeft u een allergie of intolerantie? Meld dit aan uw gastheer/gastvrouw en wij houden daar graag rekening mee.

3-GANGEN
Van der Valk Nieuwerkerk

27.50 p.p.

Aardbeien Met Brownie
Brownie | chocolade crème 

Freaky Cheescake 
Cheesecake

Vers Fruit 
Limoen mascarpone

Appeltaart
Slagroom

Chocoladetaart
Bosvruchten



VOORGERECHTEN
Van der Valk Nieuwerkerk

€7.50

Vegetarische Tartaar
Tomaat | sjalot | kappertje | knoflook |
mozzarella | geraspte eidooier | aioli 

Vitello Tonnato
Tonijn mayonaise | geroosterde wortels | groene
asperges

Carpaccio
Groentechips | pijnboompitten | kappertjes |
zongedroogde tomaten | zongedroogde
tomaten mayonaise

Tomatensoep
Basilicum Olie

Baba Ganoush Soep
Antiboise  

Aspergesoep
Beenham

Krokante Kip Salade
Spek | kaas | tomaat | ei | croutons | caesar
dressing

Krokante Garnalen Salade
Tempura garnalen | ei | kaas | croutons |
ingelegde groenten | geroosterde sesam
dressing 

Carpaccio Salade
Zongedroogde tomaten | kappertjes |
pijnboompitten | pestodressing

Heeft u een allergie of intolerantie? Meld dit aan uw gastheer/gastvrouw en wij houden daar graag rekening mee.



HOOFDGERECHTEN
Van der Valk Nieuwerkerk

€16.50

Polenta Steak
Roergebakken lente ui | champignons |
courgette | tomaat | jus

Zalmfilet

Saté
Atjar | gegrilde ananas | satésaus 
Keuze uit: Kip |  Ossenhaas

Kabeljauw

Hollandse asperge | botersaus 

Thaise bulger | zoetzure groenten

Bacon Burger

Asperge Flamande
Asperge | ham | ei | kriel | botersaus 

Varkenshaas
Gemarineerd in honing | ketjap | tijm | knoflook |
geserveerd met Roseval aardappeltjes en
ambachtelijke mayonaise

Kogelbiefstuk
Chimichurri | gegrilde groenten

Zomer Stamppot

Heeft u een allergie of intolerantie? Meld dit aan uw gastheer/gastvrouw en wij houden daar graag rekening mee.

Green Egg kippendij | rode wijn saus

Koolsla | cheddar | ijsbergsla | bacon | gebakken ei

KINDERMENU
Van der Valk Nieuwerkerk

€12.50

Voorgerecht
Tomatensoep met gehaktballetjes

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met frites

Hoofdgerecht
Keuze uit: Zalm, Spareribs of Kippenkluifjes

Nagerecht
Witte chocolademousse met aardbeien

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met krieltjes, snoepgroenten en appelmoes.
Inclusief een verrassing!



€6.50

NAGERECHTEN
Van der Valk Nieuwerkerk

Heeft u een allergie of intolerantie? Meld dit aan uw gastheer/gastvrouw en wij houden daar graag rekening mee.

SPECIALS
Van der Valk Nieuwerkerk

Garnalencocktail 10.50

Visplateau
Gerookte zalm | Noorse garnalen |
Rivierkreeftstaartjes

10.50

Tonijn Tataki
Pesto | tomatensalsa

10.50

Pokébowl

Ossenhaasbiefstuk

Sushi rijst | avocado | zoetzure komkommer |
wortel | zeewier salade | lente ui | tomaat |
keuze uit: Kip | Zalm | Vegetarisch

Geroosterde groente | gepofte knoflooksaus 

10.00

Pokébowl  Groot 15.00
Sushi rijst | avocado | zoetzure komkommer |
wortel | zeewier salade | lente ui | tomaat |
keuze uit: Kip | Zalm | Vegetarisch

Geroosterde groente | gepofte knoflooksaus 
19.50

Pan de Ajo 5.50
Knoflookbrood

Carpaccio XL
200 Gram carpaccio om te delen OF voor de
grote eter

12.50

Emmertje Aspergesoep 10.00
Liter aspergesoep | beenham

Emmertje Romanoff

Emmertje Tricolore

Heerlijk om te delen!
Aardbeien met Romanoff

Heerlijk om te delen!
3 soorten chocolade

12.50

12.50

Aardbeien Met Brownie
Brownie | chocolade crème 

Freaky Cheescake 
Cheesecake

Vers Fruit 
Limoen mascarpone

Appeltaart
Slagroom

Chocoladetaart
Bosvruchten


