


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 Russische Boeuf Stroganoff geproefd? Of Oostenrijkse 
Apfelschmarrn? 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.

Natuurlijk mag je ook een gerecht kiezen uit de
volwassen menukaart. Ga er maar eens goed voor zitten,

want er is veel te lezen en te smullen.

Smakelijk eten - buon appetito
priyatnogo appetita - enjoy your meal

guten appetit - Itadakimasu

Ben jij al
een Wereldeter?

Heb jij je bord al
lang leeg en verveel

je je een beetje?
Ga dan naar de site

voor een digitale
kleurplaat.

vandervalkwereldeters.nlWat 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 één van onze vestigingen.
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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.

Steun samen met ons

 KidsRi�hts 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.

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.

Met �'n allen...
De maaltijden worden in

hééééééle grote pannen door
moeders uit de omgeving

klaargemaakt.

Soms voor wel 150 kinderen tegelijk. 

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 woonwij-
ken 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, cour-
gettes en spinazie, een beetje 
rundvlees of kip en pap!

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

Meer weten? Kijk op www.kidsrights.nl



Japan

Eten met stokjes
Er wordt niet met mes en vork, maar 
met stokjes (hashi) gegeten. In de 
keuken wordt alles in kleine stukjes 
gesneden en in aparte schaaltjes 
gedaan. Wel zo handig als je met  
stokjes eet. 

Japan is een lang, smal eilandenrijk in de Grote Oceaan
vlakbij China en Rusland. Het bestaat uit vier grote eilanden en duizenden 
kleine eilandjes. De meeste mensen wonen in de grote en drukke steden 
aan de kust. De hoofdstad is Tokio en dat betekent letterlijk ‘hoofdstad 
van het Oosten’. Ongeveer 100 jaar geleden werd de stad bijna helemaal 
verwoest door een grote aardbeving. Daarom zijn de wolkenkrabbers nu zó 
gebouwd, dat ze een beetje heen en weer kunnen bewegen.

Hard werken
Japan is het rijkste 
land van Azië. De 
mensen werken er heel 
hard en zijn vaak hoog 
opgeleid. Veel nieuwe 
trends beginnen in 
Japan, die worden dan 
later overgenomen 
door het westen. 
In Japan worden 
veel elektronische 
spullen gemaakt zoals 
computerspelletjes, 
televisies, satellieten 
en robotdieren.

Sushi!
Heb je wel eens sushi gegeten?  
Dat is één van de populairste Japanse 
lekkernijen. Het zijn kleine hapjes die 
meestal bestaan uit plakkerige 
sushirijst, rauwe vis en zeewier.
Sushi wordt met de hand gemaakt
en is daarom best duur. In Japan
vind je overal sushibars waar je
van een lopende band de sushi naar
keuze kunt pakken en afrekenen. 

JAPANSe YAKIToRI

VOORgEREcht
Soep naar keuze.

✻ 

hOOfdgEREcht	
Yakitori kipspiesjes op een bedje van noodles met fijne groenten. 

Geserveerd met sojabonen, kroepoek en groentesticks.

✻ 

nagEREcht	
Kinderijsje.

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

Menu
Japanners

drinken speciale 
groene thee in 

poedervorm. Ze doen 
dat in complete rust 
en stilte. Iedereen zit 
in een hurkzit; benen

dubbel, leunend op
de hielen.

Heb je een allergie? Meld het ons.

vrAag	Om	eEN	
INkIjKexEmPlAar	  
vaN	hET	BoeK
werEldeTErS

de sojaboontjes zitten verstopt 
in  het peultje. Dus open met je 
duim en wijsvinger het peultje 
en pluk de overheerlijke  
erwtjes eruit.

Duwers
Op metrostations werken 

mensen die ‘oshiyas’ of wel 

‘duwers’ worden genoemd. 

Hun werk is om mensen 

de overvolle metro, trein 

of tram in te duwen! Ook 

trekken ze mensen er weer 

uit, als ze op het eindpunt 

aangekomen zijn. Elk me-

trostation heeft zijn eigen 

melodietje. En dat is handig 

want veel Japanners doen 

een dutje in de metro en 

weten – aan de hand van het 

stationgeluidje – waar ze 

moeten uitstappen!

JAPANS YAKITORI MENU € 12,50



Oostenrijk
OOSTEnrIJkSe	ApfelSchmArrN

Menu
Heel veel bergen 
Oostenrijk bestaat voor ongeveer 2/3 uit hoge 
bergen. Je vindt er duizenden kilometers aan 
skipistes waar je lekker vanaf kunt roetsjen. 
Wist je dat veel Oostenrijkse boeren in de
winter een baantje hebben als skileraar?

JOdelaHi-
tieEeeEeE!!!

VOORgEREcht
Soep naar keuze.

✻ 

hOOfdgEREcht	
Luchtige Oostenrijkse Apfelschmarrn

met vers fruit en vanillesaus.

✻ 

nagEREcht	
Kinderijsje.

Heb je een allergie? Meld het ons.

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

 Wist je dat 
de beroemde 
film ‘Sound 
of Music’ in 
de groene 
heuvels van 

Oostenrijk is 
opgenomen?

I

APFEL-SCHMARRN MENU€ 12,50

vrAag	Om	eEN	
INkIjKexEmPlAar	  

vaN	hET	BoeK
werEldeTErS

*

Almabtrieb: Boerentraditie
Rinkelende koebellen, met linten versierde 
hoofdtooien, geloei in de verte. Aan het
eind van de zomer wordt het vee
feestelijk teruggebracht naar de
winterstallen. De ‘Almabtrieb’
is een vast onderdeel van de
boerentradities en wordt elk
jaar feestelijk gevierd.

Smakelijk eten = Guten Appetit

Een Mozartkugel is een
hele lekkere bonbon

Wonderkind 
Veel beroemde componisten 
komen uit Oostenrijk. Wolfgang 
Amadeus Mozart was de meest 
bekende. Op 5-jarige leeftijd 
schreef hij al zelf muziekstukken 
en toen hij 6 jaar was maakte hij 
zijn eerste concertreis. Een echt 
wonderkind met een fotografisch 
geheugen: hij kon de muziek die 
hij gehoord had goed onthouden 
en uit zijn hoofd naspelen!
Hoewel Mozart een van de
grote sterren van zijn tijd was, 
was hij de laatste tien jaren
van zijn leven heel arm.
Hij moest pianolessen geven
om te kunnen leven.

Edelweiss
Edelweiss staat symbool voor de 
Alpen. Deze bloem groeit heel hoog 
in de bergen en is daarom populair 
bij bergbeklimmers. Ze werden als 
trofee na een moeilijke klim geplukt 
en meegenomen. Daarom zijn ze nu
zeldzaam. 

Keizerlijke maaltijd 
De Oostenrijkse keizer

Franz Joseph (de man van
keizerin Sissy) kreeg hout-

hakkersschmarrn. Deze werd 
speciaal voor hem gemaakt
met de beste ingrediënten,

zoals melk, rozijnen en eieren.
Zo werd een simpel gerecht

een keizerlijke maaltijd,
de Kaiserschmarrn.



Menu
Russische Federatie
Rusland is echt het állergrootste land ter wereld. Het ligt voor 1/3 deel in
Europa en voor 2/3 deel in Azië. Als de mensen in Moskou gaan slapen, is het
in Vladivostok aan de Grote Oceaan weer tijd om op te staan. Het duurt meer
dan twee maanden om van het westen naar het oosten te lopen. Zonder pauzes!  
En als je met de beroemde Russische trein – de Trans Siberië Express -  dwars 
door Rusland reist, doe je daar ruim 8 dagen over.

Familie Stroganoff
Vanaf de 16e eeuw speelde de familie Stroganoff een 
belangrijke rol in het Rusland van de tsaren. Ze bezaten 
landgoederen, steden en fabrieken. Een van de graven 
Stroganoff leerde op een inspectiereis naar de Oekraïne
  een heerlijk vleesgerecht kennen. Terug 

aan het hof zette hij het de tsaar voor. 
"Boeuf Stroganoff" was geboren: 

dunne reepjes biefstuk, die worden 
gebakken met champignons, uien, 
en room. Super lekker!!!

Balzaal?
Nee, dit is de metro van Moskou. Veel stations 
hebben standbeelden, marmeren zuilen, 
mozaïeken en zelfs kroonluchters. Iedere 
werkdag reizen zo’n 10 miljoen mensen met 
de metro, die in de spits zelfs elke 80 seconden 
stopt. Het is dus niet zo erg als je ‘m net mist. 

Het zwarte goud 
Dit is kaviaar. De Russen zijn er
dol op. Deze zwarte vis-eitjes komen
uit een hele grote vis: de steur.
Deze grote vissen - soms wel zes
meter lang en 100 jaar oud -
zwemmen in het Zuiden van Rusland.
Kaviaar is superduur, vandaar de
naam: het zwarte goud.

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

Warme oortjes
Deze muts met oorflappen 

(Oesjanka) is meestal
gemaakt van bont.

De oorflappen kun je boven
op de muts vastmaken,

of onder je kin.
Lekker warm in

de winter!

VOORgEREcht
Soep naar keuze.

✻ 

hOOfdgEREcht
Dunne biefreepjes met champignons, ui en room. 

Geserveerd met groentesticks, frietjes en mayonaise.

✻ 

nagEREcht	
Kinderijsje.

rUSSISCHE	BOeuf	StROgaNoff

Heb je een allergie? Meld het ons.

Menu
vrAag	Om	eEN	
INkIjKexEmPlAar	  
vaN	hET	BoeK
werEldeTErS

Een pop, in een pop, 
in een pop …

Matroesjka’s zijn holle 
poppetjes die steeds groter 

worden en in elkaar passen. 
De naam "Matroesjka" 
is afkomstig van het 

Russische woord Matrjosjka, 
dat het koosnaampje 
is van Matrjona, een 

boerinnennaam.

Rusland

Smakelijk eten = priyatnogo appetita (de o spreek je uit als een a) 

BOEUFSTROGANOFF MENU
€ 12,50

 Rusland wordt ook wel
de 'Russische beer' genoemd.



SpagHEtti	BOlogneSe
Menu

Kun jij verschillende
soorten pasta opnoemen?

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

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.

✻ 

nagEREcht	
Kinderijsje.

Italië
wist je dat de kinderen 
in Italië drie maanden 
zomervakantie hebben!

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

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.

Beetje scheef
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.

Heb je een allergie? Meld het ons.

vrAag	Om	eEN	
INkIjKexEmPlAar	  

vaN	hET	BoeK
werEldeTErS

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

SPAGHETTI BOLOGNESE MENU € 12,50

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 de mond!



ALASKA VIS
Menu

VOORgEREcht
Soep naar keuze.

✻ 

hOOfdgEREcht 
Visstick van Alaska koolvis* met zeewiersalade. 

Geserveerd met groentesticks, frietjes en broccoli.
✻ 

nagEREcht	
Kinderijsje.

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

Alaska: ‘The Last Frontier' 
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.

Een prikkie 
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.

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.

Heb je een allergie? Meld het ons.

Alaska

*onze vis is duurzaam gevangen 
en heeft het MSC keurmerk.

vrAag	Om	eEN	INkIjKexEmPlAar	  vaN	hET	BoeK
werEldeTErS

I

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 samenwer-
ken als ze gaan jagen. Ze jagen 

op vis, zeehonden, zeeleeuwen, 
pinguïns, inktvissen en zelfs 
walvissen (gelukkig jagen ze 

niet op mensen).

Wist je dat 
het in de zomer

op heel veel plekken
‘s avonds helemaal niet
donker wordt? Je kunt
dan midden in de nacht

buiten nog een boekje lezen! 

Bij dit menu 
wordt géén 
berenvlees 
geserveerd

ALASKAVIS MENU € 12,50

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.



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

HOllAndSe	PoT

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

Menu
VOORgEREcht

Soep naar keuze.
✻ 

hOOfdgEREcht
Lekkere frietjes met naar keuze: schnitzel,

kroket, kaassoufflé, frikandel of kipnuggets. 
Geserveerd met groentesticks, appelmoes

en mayonaise. 
✻ 

nagEREcht
Kinderijsje.

Heb je een allergie? Meld het ons.

Waterlandje 
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.

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

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. 

De wereldberoemde 
tulpen en tulpenvelden 

zijn eigenlijk niet zo 
Nederlands. De eerste 

tulpenbollen komen 
namelijk uit Turkije.

 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?

vrAag	Om	eEN	
INkIjKexEmPlAar	  
van	HEt	bOEk
werEldeTErS

HOLLANDSE POT MENU € 10,50



Voor deelnemende hotels
www.vandervalkwereldeters.nl

8**

Wereldeters nu ook als maaltijdbox

Wil je thuis ook zo lekker eten?
Kijk dan eens op Ekomenu.nl. Hier vind je het

Wereldeters familiemenu. Een 100% biologische
maaltijdbox met makkelijke, gezonde en lekkere

recepten voor het hele gezin.


