VOORWOORD

Beste gast,
Allereerst van harte welkom in het restaurant van Van der Valk Hotel LeusdenAmersfoort. Een restaurant waarbij gastvrijheid hoog in het vaandel staat en dat
al vijf generaties lang.
In de afgelopen jaren zien we vele trends in onze menukaart voorbijkomen. Denk
hierbij aan sousvide of fusion gerechten. Maar ook zien we vaak gerechten met
Aziatische invloeden voorbijkomen. De huidige menukaart trend is meer gericht
op duurzaam en gezond met oog voor lekkere gerechten. Vegetarisch is weer
hip en veganistische gerechten zijn terug van weggeweest.
Zoals een grote kok ooit heeft gezegd je kan nooit naar alle monden koken maar
we doen ons best. Zo is deze kaart ook gemaakt met Valk klassiekers maar ook
met oog naar de toekomst!
Vragen over diëten en allergieën zijn tegenwoordig geen probleem meer. Deze
zijn vaak verwerkt in de kaart, bijvoorbeeld onze soepen zijn lactose glutenvrij
en vegan verkrijgbaar. Zo proberen wij steeds meer in te spelen op de vraag van
onze gasten, en daar doen we het voor, de gast op 1 zetten.
Ik wens u een gezellige dag toe en een fijne maaltijd namens het keukenteam en
mijzelf.
Eet smakelijk!

Jan van Oeveren
Chef-Kok

LUNCH

TE BESTELLEN TOT 16:30

SOEPEN
TOMATENSOEP
Pomodoro tomaten | Gehaktballetjes | Peterselie

7.75

POMPOEN-CURRYSOEP
Pompoen | Curry | Rijst | Citroengras | Koriander

8.50

KIPPENSOEP
Huisgemaakt | Kip | Boerengroenten

7.75

BROOD
Keuze uit ambachtelijk wit of bruin brood
VALK KROKETTEN
2 kroketten | Mosterd

9.50

TOSTI
Ham | Kaas

8.50

TOSTI LEUSDEN
Tomaat | Mozzarella | Salami

9.50

GEROOKTE ZALM
Gerookte zalm | Kappertjes | Gekookt ei

13.50

CARPACCIO
Rundercarpaccio | Rucola | Truffelmayonaise | Pijnboompitten |
Grano Padano

15.00

TUNA MELT
Panini | Tonijn | Kaas | Zoetzuur

Deze gerechten zijn vegetarisch
Deze gerechten zijn vegan of vegan verkrijgbaar

13.50

LUNCH
SPECIALS
12-UURTJE VLEES
Broodje kroket | Broodje uitsmijter ham/kaas | Broodje rundercarpaccio
met truffelmayonaise | Tomatensoep | Geserveerd op ambachtelijk wit
of bruin brood

15.50

12-UURTJE VIS
Broodje makreelfilet | Broodje gerookte zalm | Panini tuna melt |
Tomatensoep | Geserveerd op ambachtelijk wit of bruin brood

15.50

CLUBSANDWICH
Omelet | Kip | Spek | Sambalkaas | Truffelmayonaise | Geserveerd op
ambachtelijk wit of bruin brood
QUESADILLA
Wrap | Kip | Diverse groenten | Sambalkaas | Jonge sla | Guacamole

15.50
13.50

EIER GERECHTEN
Keuze uit ambachtelijk wit of bruin brood
AVOCADO TOAST
Toast | Avocado | Gepocheerde eieren | Gerookte zalm

15.50

UITSMIJTER
Keuze uit: ham, kaas, spek

9.50

BOERENOMELET LEUSDEN
Ei | Aardappel | Spek | Champignon | Ui | Boontjes

11.50

LUNCH
SALADES
CARPACCIO SALADE
Rundercarpaccio | Parmezaanse kaas | Zongedroogde tomaatjes |
Pijnboompitten | Truffelmayonaise | Jonge sla

15.00

GEITENKAAS SALADE
Warme geitenkaas | Honing | Rode bieten | Pompoen | Walnoot |
Balsamico | Cherry tomaat | Jonge sla

14.50

SALADE MET NOTEN BONBONS
Dadels | Walnoten | Cashewnoten | Zeewier | Fleur de sel | Vijgen |
Jonge sla

14.50

CEASAR SALADE KIP
Little gem | Parmezaanse kaas | Gebakken spek | Tomaat | Kip haasjes |
Gekookt ei | Rode ui | Croutons
Ook verkrijgbaar met calorie-arme dressing
CEASAR SALADE GAMBA’S
Little gem | Parmezaanse kaas | Gebakken spek | Tomaat | Gamba’s |
Gekookt ei | Rode ui | Croutons
Ook verkrijgbaar met calorie-arme dressing

15.50

15.50

WA R M E G E R E C H T E N
KIPSATÉ BALI
Kippendijen | Gegrilde ananas | Cassave kroepoek | Zoetzuur |
Satésaus | Friet
Onze chef heeft bewust gekozen voor kippendijen. Deze zijn mals maar
kunnen tijdens het garen rosé blijven. Uw saté blijft hierdoor mals en is niet
meer rauw.

21.50

GAMBA’S
Gamba’s | Rode peperolie | Knoflook | Gember | Sereh

25.50

VEGA BURGER
Italiaanse bol | Vegetarische burger | Rode uienmarmelade | Friet

19.50

HALLOUMI
Halloumi | Gemarineerde komkommerlinten | Gebakken | Little gem |
Papadum naanbrood | Yoghurt

19.50

