
Valuas club avond 
Op woensdag van 17.30 – 21.30 uur serveren wij u deze clubkaart. 

Snacks 
 

Fine Claire Oesters 
 

€   3,00 per stuk 

Plankje met o.a. truffelsalami, pata negra, paté en croute, ganzelever crème, 
seizoensmarmelade en zwarte olijven 
 

 
€ 18,50 per persoon 

Dimsum gelakt met teriyaki saus 
 

€   3,50 per stuk 

Valuas bitterbal 
 

€   1,25 per stuk 

Garnalen kroket 
 

€   5,00 per stuk 

Oude kaas kroket* 
 

€   3,00 per stuk 

Gefrituurde scampi met hoi sin saus 
 

€   3,00 per stuk 

Voorgerechten 
 

Carpaccio op “Valuas wijze” 
 

 € 18,50 

Kreeftensoep met kreeft en Hollandse garnalen               Klein € 10,00 
 

Groot € 16,50 
 

Cocktail rivierkreeftstaarten met appel, vinaigrette, ijsbergsalade, 
cocktailsaus en citroen 
 

  
€ 18,50 
 

Pate en croute van konijn met kersen, pistache, salade, mosterd en 
vinaigrette van kriekbier 
 

  
€ 17,50 

Ganzenlever paté met appelcompote en brioche toast 
 

 € 25,00 

Tonijn teriyaki met basmati crème en krokante groenten 
 

 € 22,50 

Tartaar champignon, friet – ei, herfsttruffel, truffelsaus en 
brokkelkaas* 
 

  
€ 22,50 

Hoofdgerechten 
 

Spinazie risotto, gepocheerd eitje, bosui, champignon, herfsttruffel  
en Parmezaanse kaas * 
 

 
€ 25,00 

Ravioli hazenbout met pruimendante saus, oude kaas en andijvie 
 

€ 25,00 

Tournedos van Simmentaler rund met salade en huisgemaakte frieten 
met Stroganoff of Béarnaise saus 
 

 
€ 37,50 

Zeetong met remoulade saus, salade en huisgemaakte frieten 
 

€ 45,00 

Kabeljauw met boontjes, couscous, peer, amandel en kerrie saus 
 

€ 27,50 

Desserts 
 

Mango en ananas met yoghurt sorbet en sabayon Moscato d’asti 
 

€ 14,50 

Warm chocolade taartje met vanille crème en chocolade sorbet 
20 minuten bereidingstijd 
 

€ 14,50 

Kaas uit ons assortiment 
 

€ 14,50 



Agenda najaar 2019 
 
 

Natuurlijk staan er in deze periode ook genoeg, leuke evenementen op de planning! 
 

Whisky proeverij 
Maandag 28 oktober organiseren wij een whisky proeverij. 

Dus bent u een echte whisky liefhebber en heeft u zin om nieuwe spannende whisky’s 
te proeven, meldt u dan snel aan voor deze proeverij!! 

 

December arrangement 
De donkere, maar gezellige decemberdagen breken weer bijna aan! 

Tijd voor kerstmarkten!!  
Als u dit arrangement boekt bent u een hele dag onder de pannen. Zo gaat u naar de  

kerstmarkt in  Düsseldorf, geniet u van een compleet avond vullend diner in ons restaurant. 
Waarna u heerlijk kunt bijkomen in een van onze hotelkamers. 

 

Januari 10 daagse 
Wij willen het nieuwe jaar gezellig en vol bubbels inluiden! 

Kom samen met ons proosten en genieten van 2020. 
Vanaf maandag 6 januari tot en met donderdag 16 januari organiseren wij een compleet  

3 gangen diner met aperitief, wijnen, tafelwater en koffie/ thee naar keuze met friandises.  
 

Wijnwinkel 
Thuis heerlijk genieten van een flesje wijn of opzoek naar een relatie geschenk? 

Wij hebben onze eigen wijnwinkel! Alle wijnen uit onze wijnkaart verkopen wij voor een leuke prijs. 
 

Workshops 
 

Altijd zelf eens het beroemde friet-ei willen maken?  
 Onze koks geven hierin workshops en leren u deze te bereiden in onze keuken. 

Na de workshop kunt u natuurlijk lekker genieten van uw eigen  
 gerecht in onze brasserie. 

Friet ei workshop € 20,- per persoon (exclusief drank)                                                                                            
a.u.b. aanmelding via reservering 

 

Valuas evenement 
Zet de volgende datum alvast in de agenda: zaterdag 16 mei 2020! 

 

Op deze dag organiseren wij weer ons eigen evenement!  
Een fantastische culinaire dag voor iedereen! 

Samen met onze leveranciers uit alle windstreken laten wij u kennis maken  
met de wereld van Valuas. 

 

Locatie: parkeerterrein Valuas 
Tijd: 13:00 uur tot 22:00 uur 


