Ben jij al
een Wereldeter?
Voor je ligt onze spiksplinternieuwe kindermenukaart:
Van der Valk Wereldeters. Voor deze menukaart heb ik me laten
inspireren door het bekroonde kookboek Wereldeters. Naast
lekkere recepten staat dat boek boordevol leuke verhalen en
grappige weetjes over tien landen van de wereld.
Ik heb een aantal landen uitgekozen en daar een lekker gerecht
bij gezocht. Natuurlijk heb ik eerst alles zelf getest en geproefd.
Heb jij ooit een Hawaiiaanse loco moco burger geproefd?
Of Zuid-Afrikaanse braai? Lekker joh! Dankzij de leuke weetjes
smaakt het eten nóg lekkerder en je leert er ook nog wat van.
Ik vind het heel leuk om te horen wat je van deze menukaart vindt.
Wat is jouw favoriete menu? En weet jij nog een lekker buitenlands
gerecht? Geef het dan aan mij door want elk half jaar maken we
een nieuwe menukaart en wie weet staat jouw gerecht er dan in.
Laat het ons weten via: www.vandervalkwereldeters.nl.
Natuurlijk mag je ook een gerecht kiezen uit de gewone
menukaart. Ga er maar eens goed voor zitten, want er is veel
te lezen en te smullen.
Smakelijk eten! buon appetito,
E ‘ai ka-kou, smaaklike eten, smaklig måltid
祝您就餐愉 (zhù nín jiùcān yúkuài)

Wat wil jij op je bord?

Welk nieuw gerecht (uit welk land) zou jij graag zien
op onze volgende menukaart?
Laat het ons weten via info@vandervalkwereldeters.nl
en maak kans op het kookboek Wereldeters én een
gratis kindermenu bij een van onze vestigingen.

Heb jij je bord al
lang leeg en verv
eel
je je een beetje?
Ga dan naar de
site
voor een digita
le
kleurplaat.
vandervalkwereldet
ers.nl
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Chinese roerbak kip
ZWEEDSE ZALM
Italiaanse pizza Margarita
Hawaiiaanse loco moco burger
Zuid-Afrikaanse braai
HOLLANDSE POT

ZUIDAFRIKA

ITALIË

Steun samen met ons

KidsRi�hts

Omdat wij ook iets willen betekenen voor kinderen die het
minder goed hebben, steunt Van der Valk de stichting KidsRights.
KidsRights komt wereldwijd op voor de positie en rechten van
kinderen. Ze werken voor én samen met kinderen aan een wereld
waarin kinderrechten gegarandeerd moeten zijn.
Met het Wereldeters kindermenu steunen wij in het bijzonder
het voedselprogramma Sizanani in Zuid-Afrika.

Een maaltijd voor een maaltijd

Als je bij ons een kindermenu kiest, zorgen wij er
samen met KidsRights voor dat kinderen die het
minder goed hebben óók een maaltijd krijgen.
Van der Valk steunt het voedselprogramma Sizanani
van KidsRights in Zuid-Afrika. Zij verzorgen warme
schoolmaaltijden voor kinderen, zodat zij zich beter
kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen
ter wereld

Volgens KidsRights
hebben alle kinderen ter
wereld het recht om te
spelen, naar school te
gaan en gezond te eten.
Daar sluit Van der Valk
zich helemaal bij aan.

Townships

In Zuid-Afrika hebben veel kinderen hun ouders verloren aan de ziekte
aids. Ze groeien op bij hun oma of alleen met hun broers en zusjes. Kun jij
je dat voorstellen? Vaak wonen de kinderen in townships. Dat zijn woonwijken meestal net buiten de stad waar de mensen heel dicht op elkaar wonen
in huisjes met daken van golfplaat en houten muren.

Wat de pot schaft

Op dit moment krijgen ongeveer
850 kinderen via Sizanani een
warme schoolmaaltijd. Weet jij
wat ze dan eten?
Groenten, zoals pompoen,
zoete aardappel, kool, courgettes en spinazie, een beetje
rundvlees of kip en pap!

Met �'n allen...
De maaltijden worden in
hééééééle grote pannen door
moeders uit de omgeving
klaargemaakt.
Soms voor wel 150 kinderen tegelijk.

Meer weten? Kijk op www.kidsrights.nl
Wilt u ook KidsRights steunen in
hun strijd voor kinderrechten?
• Doe een gift op rekeningnummer:
IBAN NL30 INGB 000000 8986
• Of wordt donateur en neem contact op:
Telefoon: 020-2258225
E-mail: info@kidsrights.nl

China

Kung Fu is
een beroemde Chinese
vechtkunst. Het bestaat uit
oefeningen en bewegingen
die goed zijn voor je
lichaam en geest.

Chinese roerbak kip

China is het land met de meeste inwoners ter wereld,
ongeveer een vijfde van alle mensen op aarde woont er.
Elke minuut worden er zo’n 35 baby’s geboren! Om dat een beetje af
te remmen besloot de regering dat ouders niet meer dan één kind
mochten krijgen. Wie zich daar niet aan hield kreeg een fikse boete.
Nu is de regering wat soepeler en mogen ouders een tweede kindje.

Welk jaar ben jij geboren en dus
wat voor dier ben jij? Kijk op onze site
www.vandervalkwereldeters.nl.

Made in China

Voorgerecht
✻

hoofdgerecht

…of een rat of een tijger? In China
bepaalt je geboortejaar je sterrenbeeld.
In totaal zijn er 12 verschillende
sterrenbeelden en de Chinezen geloven
dat daar bepaalde eigenschappen bij
horen. Zo is bijvoorbeeld 2016 het jaar
van de aap. Ben je in dit jaar geboren
dan ben je nieuwsgierig, slim, creatief en
behulpzaam maar ook een beetje klunzig.

De andere 11 Chinese sterrenbeelden
zijn: rat, os, tijger, konijn, draak, slang,
paard, geit, haan, hond en een varken.

In China worden veel goedkope spullen
gemaakt. Heel veel van die spulletjes worden
in het buitenland verkocht. Kijk maar eens
goed op je speelgoed en in je kleren. Daar vind
je vast wel labeltjes waarop staat ‘Made in
China’ (= gemaakt in China). Kijk ook maar
eens onder je Timo bordje of onder een van
je kommetjes.

vr aa g om  ee n
in kij ke xe mp la ar
va n HE T BOEK
w er el de te rs

Soep naar keuze.

Ben jij een aap…

Je bent een aap als je geboren
bent in 1944, 1956, 1968,
1980, 1992, 2004 of 2016

Menu

Kip met wokgroenten in een zoetzure saus.
Geserveerd met noodles, groentesticks en kroepoek.

✻

nagerecht

Kinderijsje.

Samen eten

Of je kwal lust?

Veel Chinese lekkernijen zijn een beetje vreemd voor
ons. In de straatstalletjes wordt van alles verkocht.
Geen hamburgers en frietjes, maar spiesjes met
gefrituurde schorpioenen, sprinkhanen, zeesterren,
rupsen, mussen, kwallen … brrrrr!

Zeldzaam schattig!!

In de Chinese bergen leeft de reuzenpanda. Met zijn zwart
witte vacht ziet de panda eruit als een knuffelbeer. Dit
prachtige (en zeldzame) dier voelt zich het meest thuis in
de bamboebossen. Ze doen eigenlijk weinig anders dan
slapen en bamboe eten (ongeveer 14 kilo per dag).

niet
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Om de
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van de
gaatjes aan het einde
en
ink
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ze nog wat soep.

Chinese stokjes zijn lang en
dat is handig omdat iedereen
uit gemeenschappelijke
schalen eet die midden op
tafel staan.

Het hoofdgerecht is ook los te bestellen à € 8,50

roerbak
kip
menu

€ 12,50

Heb je een allergie? Meld het ons.

Zweden
Hötefröteknackebröte

Het Zweedse alfabet kent ook
de letters å (oo), ä (èè) en ö
(eu). De puntjes zijn van belang
bij de uitspraak. Zo wordt de
gewone o uitgesproken als
oe in zoet, terwijl de ö wordt
uitgesproken als eu in reuk.

IJskoud slapen

Dit bijzondere hotel staat in het
plaatsje Jukkasjärvi, spreek uit als
‘joe-kas-jajr-wie’ (probeer dat maar
eens te zeggen met een volle mond).
Elk jaar wordt er aan het begin van
de winter een ijshotel gebouwd waar
je slaapt met 23 graden onder nul! Je
ligt op matrassen van sparrentakken
en rendierhuiden, gelukkig wel met
een moderne warme slaapzak. In het
voorjaar smelt het hotel weg waardoor
dit ijshotel ieder jaar weer anders is.

3 x 3 = 6… wiedewiedewiet + 2 = 9

Wie kent dit meisje met rode vlechtjes en twee
kleuren kniekousen nou niet? De Zweedse Pippi
Langkous ofwel Pippilotta Victualia Rolgordijna
Kruizemunta Efraïmsdochter Långstrump is
wereldberoemd. Ze is brutaal, schatrijk, heel sterk
en woont in Villa Kakelbont. Wat is de naam van
haar aapje en het paard ?

De Vikingen
Waren de beste botenbouwers van hun tijd. In alle
Vikingschepen kon gezeild én
geroeid worden. Ze maakten snelle
en lichte boten met een drakenkop
of een slangenkop op de boeg. De
mensen dachten vaak dat het een
zeemonster was: de kop van een
draak, de zeilen als vleugels en de
roeispanen als poten.

Zweedse zalm
Voorgerecht

Soep naar keuze.

vraag om een
inkijkexemplaar
van HET BOEK
wereldeters

✻

hoofdgerecht

Gebakken zalm met worteltjes. Geserveerd met
frietjes, Hollandaise saus en groentesticks.

✻

nagerecht

Kinderijsje.

Smaklich
måltid
=
Smakelijk
eten

meneer Nielson en Witje

© SaltKråkan AB &AB Svensk Filmindustri

Zweden is een heel langgerekt land.
Als je van het meest noordelijke
naar het meest zuidelijke puntje
zou fietsen is dat 1.574 km en ben
je ruim 10 dagen onderweg.

beeld: karenfoleyphotography

Op de fiets

Menu

ZWEED
S
ZALM menE
u

€ 12,50

LEKKER: stink haring

Zweden eten haring op een aparte manier:
surströmming (zure haring). De haring wordt verpakt
in blik en na een paar maanden gaat het rotten.
Als het blik bol staat is de haring klaar om te eten.
Open het blik niet binnen want dat stinkt vreselijk!!!

Het hoofdgerecht is ook los te bestellen à € 8,50

Heb je een allergie? Meld het ons.

Julius Caesar heeft de maand juli naar zichzelf vernoemd.
Zijn opvolger, Keizer Augustus, vernoemde de maand na juli naar zichzelf.

Italië

Menu
pizza Margarita

Hooggehakte laars

Italië heeft een grappige vorm, een laars
met een hoge hak. Het is een ideaal vakantieland
met zon, zee, strand, cultuur en heerlijk eten. Maar...
Italiaans ijs is echt wereldberoemd! Het is vaak
zelfgemaakt en je kunt kiezen uit heel veel smaken
		
(fragola, nocciola, limone, stracciatella enz.)
		
In de zomer staan er vaak tot diep in de nacht
		
vaak lange rijen voor de ijssalons.

Voorgerecht

Soep naar keuze.

✻

hoofdgerecht

Italiaanse pizza Margarita met rucola.
Geserveerd met groentesticks, cherry tomaatjes
en geraspte kaas.

Ciao bella, ciao bello!

In Italië word je vaak op deze manier begroet. Als
Italianen bij elkaar zijn, praten ze vaak heel hard en maken
er veel gebaren bij. Buitenlanders denken wel eens dat ze
ruzie hebben. Italianen die elkaar goed kennen, begroeten
elkaar met twee zoenen op de wang. Attenzione: Begin eerst
op links, want anders riskeer je een zoen vol op je mond!

Behalve pizza eten Italianen heel veel pasta. Er zijn
wel 250 verschillende soorten. Bij ons wordt pasta
gegeten als hoofdgerecht met een lekkere saus. In
Italië is het vaak een voorgerecht en Italiaanse
mamma’s maken de pasta meestal zelf.

nagerecht

Kinderijsje.

Olijfolie

Van groene èn zwarte olijven
kan olijfolie worden gemaakt.
Tijdens de oogst slaan ze met
stokken op de takken, totdat
de olijven eruit vallen. Deze
worden dan gewassen, geplet
en platgeslagen zodat de olie
eruit geperst kan worden.

Kun jij verschillende
soorten pasta opnoemen?

Het hoofdgerecht is ook los te bestellen à € 8,50
wist je dat de kinderen
in Italië drie maanden
zomervakantie hebben!

De stad Pisa is bekend om
de scheve toren, deze stond
al scheef vóór ze klaar
waren met bouwen. Dat
komt door de moerassige
grond. Je kunt de toren
beklimmen en er hele
grappige foto's maken.

✻

Spaghetti, macaroni, ravioli
lasagne, tortellini, penne, tagliatelle

Beetje scheef

v r a a g o m  ee n
in k ij k ex em p la a r
v a n  HE T  BOEK
w er e ld et er s

Heb je een allergie? Meld het ons.

pizza
margarita

menu

€ 12,50

Hawaï is de 50e staat van
de Verenigde Staten van
Amerika. Het ligt in
de Stille Oceaan tussen
Noord-Amerika en Azië en
bestaat uit 137 vulkanische
eilanden, waarvan er maar
zeven zijn bewoond. De
eilanden van Hawaï zijn
dus eigenlijk de toppen van
vulkanen in de oceaan en
alleen de hoogste toppen
steken boven zee uit.

Zeldzaam

Doordat Hawaï zo
afgelegen ligt in de
Stille Oceaan, zie je 90%
(2.500 soorten) van
alle bloemen en planten
nergens anders ter
wereld. Het regenwoud is
er beschermd en ongerept.
De oceaan is er superhelder
en er zwemmen tropische
vissen in de mooiste
kleuren, maar ook
grote bultrugwalvissen,
reuzeschildpadden en
dolfijnen.

Menu

Kaua’i

Ni’ihau

Hawaiiaanse Loco Moco Burger

I

Hawaï

Vulkaan in de zee

vr aa g om  ee n
in kij ke xe mp la ar
va n HE T BOEK
w er el de te rs

Voorgerecht

Soep naar keuze.

✻

hoofdgerecht

Broodje met een heerlijk gekruide hamburger en
een gebakken eitje. Geserveerd met groentesticks,
vers fruit en frietjes.

Moloka’i
O’ahu

Maui

✻

Lana’i
Kaho’olawe

nagerecht

Hawai’i

Kinderijsje.

Veel eilanden bij
elkaar noemen
we een archipel.

Tokkelen

De Hawaïaanse
muziek heeft een
herkenbare
melodie die bij
iedereen hetzelfde
gevoel oproept:
relax, leun achterover en geniet!
De speciale tonen
komen van
mini-gitaren:
de ukelele en de
steelguitar.

Aloha

Hoewel de oorspronkelijke bevolking nu nog
maar heel klein is, is
hun vriendelijke Alohageest duidelijk aanwezig. De mensen begroeten elkaar met ‘Aloha’
en dat betekent hallo,
maar ook zoiets als
liefde en vrede. Je hoort
dat Aloha trouwens ook
veel bij ons in Nederland. Let maar eens op.

Van ons uit gezien,
ligt Hawaï precies
aan de andere kant
van de wereld. Het
is er 12 uur vroeger
dan bij ons, behalve in de winter,
want dan is het 11
uur vroeger.
Rara hoe kan dat?

Het hoofdgerec
ht is ook los te be

stellen à € 8,50

LOCOMO
BURGER CO
MENU

€ 12,50

Heb je een allergie? Meld het ons.
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Menu

Zuid-Afrika is een land met een ingewikkeld verleden, een smeltkroes
van verschillende volken en culturen en strijd tussen blank en zwart. Ze spreken hier
wel 11 talen. Het Afrikaans lijkt veel op het Nederlands. Zuid-Afrika is het land van
Nelson Mandela, de Big Five, de Vuvuzela en heeft een overweldigende mooie natuur.

Aan tafel!

WEET JIJ WELKE POOTAFDRUK van WIE IS?

The Big Five

Wie droomt er niet van om eens oog in
oog met een olifant of een leeuw te staan?
Er leven in Zuid-Afrika veel dieren die
wij alleen maar uit de dierentuin kennen,
zoals pinguïns en flamingo’s. Maar
het bekendst zijn de Grote Vijf. De vijf
grootste dieren die het meest gevaarlijk
om op te jagen, zijn: olifant, leeuw, buffel,
luipaard en neushoorn. Bezoekers gaan
graag naar wildparken in de hoop een
glimp te kunnen opvangen van deze
dieren.

ZUID-AFRIKAANSE BRAAI
Slimme bavianen

Bavianen hebben een nieuw
soort mandarijn ontdekt in
Zuid-Afrika. De bavianen hadden
een duidelijke voorkeur voor
één fruitboom. De mandarijnen
die hieraan groeiden bleken
eerder rijp en zoeter
te smaken.

Voorgerecht

Soep naar keuze.

✻

hoofdgerecht

Vleesspiesje met biefstuk en groente.
Geserveerd met groentesticks, frietjes en appelmoes.

✻

nagerecht

Kinderijsje.

I

Kaapstad ligt aan de voet van de Tafelberg, hét symbool
van de stad. De berg wordt zo genoemd omdat de
bovenkant plat is. Vaak hangen er wolken boven de
berg, ‘het tafelkleedje’ genoemd. Eenmaal boven –
lopend of met een kabelbaantje – heb je een schitterend
uitzicht en kan je zelfs Kaap de Goede Hoop zien liggen.

Wist je dat een olifant onder
water kan wandelen? Hij steekt
zijn slurf dan boven water als
een soort snorkel.

v r a a g o m  e e n
in k ij k e x e m p l a a
r
v a n  HE T  BOEK
wereldet ers

Zuid-Afrika ligt aan de andere kant van de
wereld, maar toch lijkt het Afrikaans heel
erg op het Nederlands! Het is ontstaan uit
het nederlands dat gesproken werd door
Hollandse kolonisten die zich in de 17e
eeuw in de kaapkolonie vestigden.

asseblief
beursie
blikoopmaker
breekgoed
broerskind
eksie-perfeksie
groenbone
grondboontjie
hijsbakkie
hoekom
inkopies doen
kaaskop/kasie
kleefbroek
klaskamer
kopseer

alsjeblieft
portemonnee
blikopener
servies
neef of nicht
fantastisch
sperziebonen
pinda
lift
waarom
boodschappen doen
Nederlander
legging
schoollokaal
hoofdpijn

ZUID-AF

RIKA AN

BR A AI
Het hoofdgerecht is ook los te bestellen à € 8,50

Heb je een allergie? Meld het ons.

S

menu

€ 12,50

Nederland
Oranje

De kleur oranje staat symbool voor Nederland. Natuurlijk afkomstig van de naam
van het Koningshuis (van Oranje Nassau).
Tijdens Koningsdag kleurt heel Nederland
Oranje. Net als bij belangrijke sportevenementen als het Europees- en
Wereldkampioenschap voetbal.

De wereldberoemde
tulpen en tulpenvelden
zijn eigenlijk niet zo
Nederlands. De eerste
tulpenbollen komen
namelijk uit Turkije.

Melk voor elk

In Nederland leven heel veel koeien
die melk geven. In deze melk zitten
eiwitten die bijdragen aan sterke
spieren en calcium dat bijdraagt aan
sterke botten. Daarnaast krijg je er
ook nog eens energie van om lekker
te spelen! Maar dat niet alleen, want
melk is ook nog eens super lekker!
Meer info over hoe je iedere dag
deze heerlijke melk bij jou op school
kunt drinken? Kijk dan eens op
www.campinaopschool.nl

Waterlandje

Muntdrop, honingdrop,
Engelse drop, dropveters,
griotten, dropstaafjes, katjesdrop,
kokintjes, dropsleutels …. Wij zijn
er dol op. Er wordt nergens ter
wereld zo veel drop gegeten als in
Nederland. Met z’n allen eten we
ruim 33 miljoen kilo drop per jaar
(ongeveer 8 miljard dropjes)!
Welke drop vind jij het
lekkerst?

Menu
HollandsE POT
Voorgerecht

Soep naar keuze.

✻

vr aa g om  ee n
in kij ke xe mp la ar
va n he t bo ek
w er el de te rs

hoofdgerecht

Lekkere frietjes met naar keuze: schnitzel,
kroket, kaassoufflé, frikandel of kipnuggets.
Geserveerd met groentesticks, appelmoes
en mayonaise.

✻

nagerecht

Kinderijsje.

Wist je dat Nederland voor zo’n 18%
uit water bestaat en dat een groot
deel zelfs ónder het zeeniveau ligt?
Toch houden wij droge voeten
dankzij een systeem van duinen,
dijken en waterwerken.

Oer-Hollandse lekkernij

Dit zijn misschien wel de meest oer-Hollandse koekjes
die we kennen. Niet alleen Nederlanders, maar ook
buitenlanders zijn er dol op. Stroopwafels zijn al populair
sinds de dag dat ze werden uitgevonden rond 1810. Toen
werden ze nog gemaakt van oude koeksnippers en wat
stroop. Omdat dat niet duur was kregen ze de bijnaam
‘armenkoeken’.

Zo plat als een pannenkoek

Het laagste punt van Nederland ligt vlakbij
Nieuwerkerk aan den IJssel en is 6,76 onder NAP
(Normaal Amsterdams Peil, ofwel het zeeniveau).
Het hoogste punt van Nederland, Vaalserberg, ligt
op slechts 323 meter boven de zeeniveau. De rest
van het land is zo plat als een pannenkoek.

HOLLAN
DS
POT men E
u

Het hoofdgerecht is ook los te bestellen à € 5,25

Heb je een allergie? Meld het ons.

€ 10,50

Wereldeters nu ook als maaltijdbox
Wil je thuis ook zo lekker eten? Kijk dan eens op
www.ekomenu.nl/wereldeters. Hier vind je behalve het
kookboek Wereldeters ook het wereldeters Ekomenu.
Een 100% biologische maaltijdbox met makkelijke
en lekkere recepten voor het hele gezin.

Voor deelnemende hotels
www.vandervalkwereldeters.nl
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