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Valuas catering: 
Iedere maandag t/m zaterdag kunt u tussen 13.00 en 18.00 uur de heerlijkste catering gerechten bestellen en 

ophalen bij Valuas. De gerechten worden koud aangeleverd en dienen aan de hand van een korte 
bereidingswijze warm gemaakt te worden. Gelieve de bestellingen voor 13.00 uur door te geven, wanneer u 

dezelfde dag wilt genieten van een heerlijk Valuas diner! Wilt u liever de gerechten warm ontvangen of dat wij 
de gerechten bij u thuis bezorgen ? Dit is in onderling overleg zeker mogelijk. 

 
Indien u bij Valuas overnacht, in combinatie met diner, dan rekenen wij een meerprijs van 20% per gerecht. 

 

* = vegetarische gerechten 
 

Sandwiches box (heerlijke lunch box voor thuis of op kantoor): 
- Sandwiches box (heerlijke belegde broodsoorten met onder    € 22,50 p.p. 

andere: tosti, speltbrood, brioche en een verse jus d’orange)  
 

Heerlijke kant-en-klare asperges: 
- Gesealde asperges box ( voor 2 personen, bruto gewicht is 1 kg)     € 18,50 

De asperges zijn al gekookt door Valuas, zodat u thuis heerlijk kunt  
genieten van het Limburgse goud!   

 

Voorgerechten:  
- Aspergesoep met room en bosui *        €   8,50 
- Kreeftensoep met Hollandse garnalen, room en bieslook     € 12,50 
- Ganzenleverpaté met appel, peer compôte en brioche toast    € 18,00  
- Gemarineerde zalm, gerookte paling met mierikswortel en brioche toast   € 18,00 
- Imperial kaviaar 50 gram met blini’s, crème fraîche en bieslook    € 60,00 

- Paté en croûte van eend, eendenlever, pistache en kers,     € 15,00 
met rode wijn siroop en salade     

- Rundertartaartje met asperges, gepocheerd eitjes en doperwten-oregano mayo € 16,50 
- Salade halve kreeft met citroenmayo en vinaigrette     € 30,00  

 

Hoofdgerechten: 

- Geroosterde kippendijen met pindadressing, basmati rijst en zoetzure groentes  € 18,50 
- Asperge ‘’op Valuas wijze’’, ham, gepocheerd eitje, aardappel en mousseline saus € 25,00 
- Gepofte puntpaprika risotto met trostomaat, basilicum en ricotta   € 16,50 
- Gepocheerde zeetong met aardappel-citroen puree en voorjaars groente met   € 35,00 

remoulade saus    
- Ossenhaas stroganoff met aardappel kroketjes en witlof met meloen   € 35,00 
- Kalfsgehakt balletjes in champignonsaus, met rijst, Parmezaanse kaas en   € 18,50  

Peulvruchten 
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Nagerechten:  
- Chocolade ganache taart met brownie, 8 personen     € 24,00 
- Valuas Magnum (lik-ijs op stokje) per stuk        €   3,50  
- Canelé de Bordeaux met vanille saus en blauwe bessen     € 10,00 
- Harde wener met abrikoos, citroenmeringue en crème     € 10,00 
- Assortiment kaas met crackers en marmelade      € 15,00 
- Suikerbrioche met vanille crème, aardbeien en sinaasappel    €   7,50 
- Kabinetpudding met slagroom        €   5,00 

 

Traiteur Valuas Diepvries: 
 

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).  

 

* = vegetarische gerechten 
 

Kroketterie: (prijzen van de Kroketterie zijn exclusief 9% BTW) 
Soort: Gram: Stuks: Frituur: Oven/ airfryer: 
Valuas rundvlees bitterbal    45 gr 6 stuks €  4,84 €  5,74 
Valuas rundvlees kroket   110 gr 4 stuks €  5,84 €  6,68 
Aspergekroket *   80 gr 4 stuks €  4,80 €  5,56 
Tomaat risotto kroket *   80 gr 4 stuks €  4,80 €  5,56 
Hollandse garnalen kroket   60 gr 4 stuks €  5,72 €  6,56 

 

Soepen 0,8 liter: 
Tomatensoep * € 15,00 
Runderbouillon met soepvlees € 15,00 
Kreeftensoep met Hollandse garnalen 
Aspergesoep * 

€ 22,50 
€ 12,50 

 

  Gerechten: 
  Kippen ragout    800 gr             € 16,50 
  Boeuf bourguignonne   800 gr             € 18,50 
  Gekonfijnte eendenpoot met mosterdsaus per stuk                € 10,00 
              

 

Sauzen 0,8 liter: 
 

Blanke botersaus (lekker bij vis, gevogelte en groenten) € 15,00 
Stroganoff saus 
Champignon roomsaus * 
 

Valuas diversen:  
Huisgemaakte marmelade (175 gr) 
Huisgemaakte chocoladepasta (175 gr) 
Friandises (4 stuks) 

€ 17,50 
€ 12,50 
 
 
€   8,50 
€   8,50 
€   5,00 
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Veel plezier met het maken van een keuze! En wij zien uw 

bestelling(en) graag tegemoet! 

 

Wijnen en bieren: 
Speciaal geselecteerde wijnen en bieren passende bij de gerechten: 

 

Wit  
Nespolino – Poderi dal Nespoli - Rubicone - Trebbiano x Chardonnay 2019 € 15,00 
Weingut Köbelin – Kaiserstuhl – Baden - Weißburgunder  2019 
Pedregoso – Tabali – Grand Reserva – Valle de Limari - Viognier 2016  
Feinherb – Weingut Stauff – Ober-Flösheim – Rheinhessen – Riesling 2014 
Deák – Carpinus – Tokaji – Furmint 2017 

€ 32,50 
€ 17,50 
€ 17,50 
€ 17,50  

  
Rood  
Nespolino – Poderi dal Nespoli – Rubicone – Sangiovese x Merlot 2019 € 15,00 
Audacia – Rooibos Wooded – Stellenbosch – Cabernet Sauvignon 2018 
La Provincia - Prieto Pariente – Castilla y Léon – Tempranillo x Grenache 2017 
Buena Vista – Sonoma Country – Zinfandel 2017 

€ 21,50 
€ 22,50 
€ 17,50 

  
Mousserend  
Pepe Nero - Spumante - Brut € 17,50 
Philippnonnat – Champagne - Brut  € 47,50 
  
Bier  

Cuvée La Nuit – In de Nacht – Blond – Brutt Chardonnay – Weert  €  5,00 

Fourmidable – In de Nacht – India Pale Ale – Weert €  4,50 
IJwit – Brouwerij ’t IJ – Witbier – Amsterdam €  4,50 
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