
Hotel restaurant Valuas 

St. Urbanusweg 11 

5914 CA Venlo 

077-3541141 

 

Cateringmenu juli 2020 

 
Van maandag t/m zaterdag vóór 12:00 uur bestellen, is dezelfde dag leveren tussen 17:00- 

18:00 uur. Afhalen kan natuurlijk ook! (tijden in overleg) 

 

Prijzen zijn inclusief BTW en bezorgkosten binnen de gemeente Venlo.  

Bezorgkosten in de regio Venlo bedragen € 12,50 .  

 

Bestellen kan via info@valuas-hr.nl of 077-3541141. 

 

Voorgerechten: 

 

Krachtige runderbouillon met ravioli runderborst, zomertruffel  

en selderij soorten 

 

€ 12,50 

 

Tonijn teriyaki met krokante groenten 

 

€ 20,00 

 

Kreeftentaartje met gazpacho saus en toost € 20,00 

 

Dun gesneden koolrabi met gemarineerde scampi, citroen, zwarte olijf en 

peterselie 

 

€ 17,50 

 

Paté en croûte met kersenvinaigrette € 15,00 

 

Assortiment voorgerechtjes tapas (5 stuks p.p.) € 30,00 

Hoofdgerechten:  

  

Aubergine, gevuld met Parmezaanse kaas, risotto uit de oven met rucola 

salade (vegetarisch) 

 

€ 17,50 

Kalfstong in dragon mosterd saus met puree en groene bonen € 25,00 

Runder saté met pinda saus, rijst en salade 

 

€ 25,00 

Gebakken zalm, venkel, noilly prat saus en penne 

 

€ 20,00 

Ossenhaas met Stroganoff, rijst, groenten en salade 

 

€ 32,50 

Nagerechten:  

  

Vanille cream, met gemarineerd fruit en lange vingers 

 

€ 10,00 

Appeltaartje met rode wijn saus, amandel en kaneel 

 

€ 12,50 

Kaasassortiment met garnituur 

 

€ 15,00 
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Traiteur Valuas: 
 

Vanuit de vriezer, lekker genieten van een “Valuas moment” wanneer u daar gewoon even 

behoefte aan heeft. Ook deze gerechten kunt u bestellen via info@valuas-hr.nl en bij ons 

afhalen op een afgesproken dag en tijdstip (ma t/m za). Indien u vanuit de traiteurie besteld, 

maar ook van de catering, bezorgen wij het met de catering mee.  
 

Kroketterie: 
 

Soort: Stuks: Gram: Frituur: Oven/ airfryer: 

 
Valuas rundvlees bitterbal 6 stuks 45 gram €  6,66 €  7,50 

Valuas rundvlees kroket 4 stuks 110 gram €  6,60 €  7,40 

Hollandse garnalen kroket 4 stuks 60 gram €  6,48 €  7,28 

Asperge kroket VEGA 4 stuks 85 gram €  5,56 €  6,36 

Tomaat risotto kroket VEGA 4 stuks 80 gram €  5,60 €  6,40 

Krokante scampi in 

kroepoek 

4 stuks  €  4,00 €  5,00 

 

Soepen 0,8 liter: 
  

Tomatensoep (vegetarisch) € 15,00 

Asperge soep (vegetarisch) € 15,00 

Runderbouillon met soepvlees € 15,00 

Kreeftensoep met Hollandse garnalen € 22,50 

  

Sauzen 0,8 liter:  

  

Romige botersaus (lekker bij vis, gevogelte en groenten € 12,50 

Stroganoff saus € 17,50 

  

Ravioli:  

  

Groenten ravioli (1 portie van 12 stuks) € 10,00 

  

Desserts:  

  

Lolly van vanille, witte chocolade en sinaasappel, per stuk €   3,50 

Multi vitamine sorbet terrine, 8 personen € 16,00 

Chocolade ganache taart met brownie, 8 personen € 24,00 

  

 

mailto:info@valuas-hr.nl

