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 Amerikaanse Texasburger geproefd? Of Chinese
wok met kip? Echt lekker! Dankzij de leuke weetjes smaakt het
eten nóg lekkerder en je leert er ook nog wat van.

KidsRights

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. KidsRights verzorgt
daar de warme schoolmaaltijden voor
kinderen, zodat zij zich beter kunnen
ontwikkelen.

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: +31 20 22 58 225 E-mail: info@kidsrights.nl

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 jaar maken we
een nieuwe menukaart en wie weet staat jouw gerecht er dan in.
Laat het ons weten via: www.valkverrast.nl/wereldeters-belgie
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, have a nice meal!
祝您就餐愉 (zhù nín jiùcān yúkuài)

Heb jij je bord al
lang leeg en verv
eel
je je een beetje?
Ga dan naar de
site
voor een digita
le
kleurplaat.
www.valkverrast.n
l/
wereldeters-belgie
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Chinese wok met kip
Italiaanse spaghetti
Alaska vis
Amerikaanse Texasburger
Belgische curryworst

ITALIË

China

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

Chinese wok met 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.be.

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 HET  BO EK
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).
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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 € 10,-

WOK ME
T kip
menu

€ 15,-

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

SPAGHETTI BOLOGNESE

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

Spaghetti Bolognese. Geserveerd met Italiaanse
bruschetta, groentesticks 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 kussen op de wang. Attenzione: Begin eerst
op links, want anders riskeer je een kus vol op de 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.

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 € 10,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.

nagerecht

Kinderijsje.

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  HET  B O EK
w er e ld et er s

Heb je een allergie? Meld het ons.

spaghetti
bolognese
menu

€ 15,-

Alaska

Menu

Wist je dat
het in de zomer
op heel veel plekken
‘s avonds helemaal niet
donker wordt? Je kunt
dan midden in de nacht
en!
buiten nog een boekje lez

Alaska: ‘The Last Frontier'

ALASKA VIS

Alaska is de 49ste en grootste staat van de Verenigde Staten van Amerika. De staat
ligt in het noordwesten en wordt gescheiden van de rest van de VS door Canada.
Het is ongeveer 37 keer zo groot als Nederland, 50 keer zo groot als België.

Voorgerecht

Soep naar keuze.

✻

hoofdgerecht

Gebakken kabeljauw. Geserveerd met groentesticks,
aardappelpuree en tartaarsaus.

✻

nagerecht

Kinderijsje.

Vliegensvlug

Alaska heeft maar weinig grote
wegen. Daartegenover pakt men
wel snel het vliegtuig om ergens
naartoe te gaan. Soms is het de
enige manier om een afgelegen
gebied te bereiken. Daarom vind je
overal landingsbanen, zelfs op het
water.

Eskimo’s

De opvallendste inwoners zijn de
Yup’ik env die ook wel Eskimo’s
worden genoemd. Zij wonen in het
noorden en het westen, rond de
poolcirkel. De meeste tijd jagen zij
op zeehonden,
walrussen en
kleine walvissen.
Zij gebruiken
hiervoor o.a.
kayaks gewikkeld
in leren huiden.

I

Spotgoedkoop
Alaska hoorde eerst bij Rusland. Omdat de Russen geld
nodig hadden verkochten ze in 1867 Alaska aan Amerika.
Amerika betaalde maar 7,2 miljoen dollar voor het gebied,
omdat iedereen dacht dat het land weinig waard was.
Sindsdien is gebleken dat het spotgoedkoop was, want
dankzij visserij, goud, steenkool, aardgas, maar vooral olie
is het één van de rijkste gebieden van Amerika.

Bij dit menu
wordt géén
berenvlees
geserveerd

vraag om een
in k ij k e x e m p l a a
r
v a n  HET  B O EK
wereldet ers

Killer Whale

Een orka komt regelmatig
boven water om adem te halen.
Je herkent ‘m aan zijn typische
zwart-witte kleur. Mannetjes
kunnen wel 9,5 meter lang
worden en 6.000 kilo wegen!
Ze worden ook wel de ’wolven
van de zee’ genoemd omdat ze
in groepen leven en samenwerken als ze gaan jagen. Ze jagen
op vis, zeehonden, zeeleeuwen,
pinguïns, inktvissen en zelfs
walvissen (gelukkig jagen ze
niet op mensen).

Het hoofdgerecht is ook los te bestellen à € 10,*onze vis is duurzaam gevangen
en heeft het MSC keurmerk.

Heb je een allergie? Meld het ons.

ALASKA
VIS men
u

€ 15,-

Amerika

Menu
texas burger

Stars en stripes

Amerika wordt ook wel de Verenigde
Staten (VS) genoemd. Het grote land bestaat
namelijk uit 50 verschillende staten, waarvan
er 48 aan elkaar vast zitten. De andere twee
zijn Alaska en Hawaï. Op de Amerikaanse
vlag – de ‘stars en stripes’ – vind je precies 50
sterren die verwijzen naar deze verschillende
staten, tel ze maar eens na.

Het Wilde Westen

Indianen waren heel lang
de enige bewoners van
Amerika. Na de komst van
Columbus moesten zij hun
land delen met de blanke
kolonisten. Dat ging niet
altijd zonder ruzie. De
kolonisten trokken steeds
verder naar het Westen
en veroverden land van
de Indianen. Deze periode
wordt wel het ‘Wilde
Westen’ genoemd: een
ruige tijd vol cowboys,
indianen, goudzoekers,
pelsjagers, schurken en
ontdekkingsreizigers.

vraag om een
r
in k ij k e x e m p l a a
v a n  HET  B O EK
wereldet ers

Voorgerecht

Soep naar keuze.

Doggy Bag
Zit je helemaal vol,
maar vind je het zonde om
de rest weg te gooien?
In Amerika is het heel
normaal om dan om een
'Doggy Bag' te vragen.
Je krijgt dan alles mee
naar huis.

✻

hoofdgerecht

Hamburger met bacon, tomaat, sla, augurk en ui.
Geserveerd met frietjes, ketchup en groentesticks.

✻

nagerecht

Kinderijsje.

Thanx!

Op de 4e donderdag in november vieren
Amerikanen ‘Thanksgiving’. Traditioneel
wordt er bedankt voor de oogst en alle
goede dingen. ‘Thanksgiving Day’ vier je
met familie of vrienden. Eten speelt
een belangrijke rol, altijd staat er
kalkoen op het menu. Daarom wordt
deze dag ook wel ‘Turkey Day’ genoemd
(kalkoendag).

Las Vegas

Midden in de Amerikaanse woestijn
ligt een stad vol glitter en glamour. Bij
Las Vegas denk je natuurlijk aan hotels,
casino's, neonreclame, grote shows en
gokken. Maar wist je ook dat er elk jaar
zo’n 150.000 verliefde stelletjes elkaar
het ja-woord geven?

TEXA
BURGER S
menu
Het hoofdgerecht is ook los te bestellen à € 10,-

Heb je een allergie? Meld het ons.

€ 15,-

Bel�ië

Menu

Goededag
Bonjour
Gutentag

Curryworst

In ons kleine landje spreken we maar liefst
drie talen, maar geen ervan is ‘Belgisch.’
Ze spreken er Vlaams (Nederlands),
Frans en in een klein stukje van België
zelfs ook Duits. Wist je dat de Vlaamstalige
Belgen erg goed zijn in taal? Bij het
Nationaal Dictee wint bijna altijd een Belg.

Monsieur of Madame?
In België kun je er niet
omheen: de croque-monsieur
of madame. Deze tosti wordt
standaard gevuld met ham en
kaas (monsieur) of met een
spiegeleitje bovenop (madame).
En daarbij ketchup en/of
mayonaise.

Ruimteschip

Het meest opvallende gebouw in Brussel (de hoofdstad
van België èn Europa) is het Atomium. Het is gebouwd
in de vorm van een atoom voor de wereldtentoonstelling
van 1958. In de buizen die de negen bollen met elkaar
verbinden lopen roltrappen. 's Avonds lijkt het op een
echt ruimteship door 2970 lampjes.
Het gebouw zou na een half jaar worden
afgebroken, maar het staat er na bijna
60 jaar nog steeds.

Voorgerecht

vr aa g om ee n
in kij ke xe mp la ar
va n HET  BO EK
w er el de te rs

Soep naar keuze.

✻

hoofdgerecht

Curryworst met groentesticks.
Geserveerd met frietjes en ketchup.

✻

nagerecht

Kinderijsje.
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* moppen *
Hoe maak je een Hollander gek?
Zet hem in een ronde kamer
en zeg dat er in elke hoek
een EURO ligt.

Waarom staat Manneken
Pis niet in Nederland?

Manneken Pis

Waarom dit kleine standbeeld
zo beroemd is begrijpt eigenlijk
niemand, want het is gewoon een
jongetje dat in een fontein plast.
Manneken Pis plast meestal water,
maar bij speciale gelegenheden
plast hij bier of wijn. Meestal is
hij naakt, maar dit ventje heeft
een garderobe van ruim 900
kostuums! Zoals een pak van
Elvis Presley en Mickey Mouse.

In Nederland hebben ze al
zeikerds genoeg.

Hoe krijg je 30
Hollanders in een Mini?
gooi er een euro in.

1000 bommen
en granaten...

... dat is een wereldberoemde
uitspraak van Kapitein
Haddock, een van de
belangrijkste personen in de
stripverhalen van Kuifje.
De tekenaar van Kuifje was
een Belg. Net zoals die van
Suske en Wiske, Lucky Luke
en de Smurfen.

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

Curryworst
menu

Heb je een allergie? Meld het ons.

€ 12,50

Voor deelnemende hotels
www.valkverrast.nl/wereldeters-belgie
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