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Lunchkaart
SPECIALS
Keuze uit: zuurdesem, pompoen & spelt-brood (tenzij anders aangegeven)

Steak sandwich 14.50
Baguette | ossenhaaspuntjes | ham | spek | spiegelei | tomaat | ui | mayonaise

BLT 14.50
Zacht zuurdesem brood | bacon | sla | tomaat | mayonaise | zoete aardappel friet

Eggs Benedict 15.50
Engelse muffin | 2 gepocheerde eieren | gerookte zalm | hollandaisesaus | spinazie

Carpaccio van rund 13.50
Pesto | pijnboompitjes | Parmezaanse kaas

Tonijnsalade 15.50
Komkommer | gekookt ei | rode ui | rucola

Eiersalade 7.50
Huisgemaakte eiersalade | zongedroogde tomaat | rucola

Van der Valk kroketten 7.50
Grove mosterd | 2 stuks

Boerenyoghurt 7.50
Vers fruit | biologische granola

Twijfelaartje 12.50
Broodje carpaccio | broodje kroket | tomatensoepje

Club sandwich 15.50
Kipfilet | bacon | eiersalade | rode ui | tomaat | chips

Heeft u een allergie? Meld het ons! Alle gerechten aangeduid
met een
zijn vegetarische bereidingen en met
gluten arm.

Lunchkaart
SOEPEN
Geserveerd met klein broodje

Verse tomatensoep 7.00
Pestoroom

Thaise currysoep 8.50
Taugé | gamba’s

Zomerse aspergesoep 8.50
Gerookte zalm

Huisgemaakte broccolisoep 7.00
Ham

SALADES
Salades kunt u zowel klein als groot bestellen en worden geserveerd met een klein
broodje, tevens zijn deze salades ook vegetarisch te bestellen.

Salade carpaccio klein 14.50 / groot 17.50
Parmezaanse kaas | pesto | artisjok | olijven | zongedroogde tomaat | rode ui |
pijnboompitten

Salade Toekan klein 13.50 / groot 16.50
Schnitzel-frites | oude kaas | ei | bacon mayonaise

Pastasalade klein 14.50 / groot 17.50
Kaastortellini | burrata | olijven | zongedroogde tomaat | rode ui | rucola | pestodressing
TOSTI’S
Brood keuze uit: wit of volkoren

Ham | kaas 5.50
Tomaat | mozzarella | pesto 6.50
Salami | kaas | rode peper 7.50
Kindertosti 3.50
2 sneetjes | ham | kaas

Lunchkaart
UITSMIJTER | OMELET
Op 3 sneetjes brood (keuze uit: zuurdesem, pompoen & spelt)

Uitsmijter 8.25
Ham | kaas | rosbief

Hoorn A7 Uitsmijter 8.50
Avocado spread | kipfilet

Omelet 8.75
Ham | kaas | rosbief

Omelet 10.50
Gerookte zalm

Boerenomelet 9.50
Groente | spek | aardappel

WARME GERECHTEN
Zalm 18.00
Hollandaisesaus | salade | friet

Varkenshaas saté 18.00
Satésaus | kroepoek | atjar | friet

Wagyu burger 18.50
Italiaanse bol | Alkmaars blauw | truffelmayonaise | rode uien compote | little gem |
onion rings

Vegetarische schnitzel 17.50
Seizoensgroenten | champignonsaus

Heeft u een allergie? Meld het ons! Alle gerechten aangeduid
met een
zijn vegetarische bereidingen en met
gluten arm.

Lunchkaart
DESSERTS
Dame Blanche 6.75
Vanille roomijs | chocoladesaus | slagroom

Mont Blanc 8.50
Vanille roomijs | advocaat | slagroom

Van der Valk sorbet 7.75
Vers fruit | 3 soorten ijs

Russian sorbet 12.00
Citroen sorbetijs t | vodka | munt | slagroom

Grand dessert 12.50
Luxe combinatie van desserts

Crème brûlée en flambé 8.75
Geflambeerd met Cointreau

Kaasplank 10.50
Alkmaars blauw | oude Beemster | tallegio | brie de Meaux

Cheesecake by

8.50

Bosbessensaus

Pink

Pink Heaven 12.50
Ruby chocolade-ijs | frambozen macaron | ruby chocolade aardbei | suikerspin

Dessert

Ruby chocolade is roze chocolade met een frisse smaak. De kleur en smaak zijn niet afkomstig van kleur- en smaakstoffen maar komen echt uit de cacaoboon zelf. Ruby chocolade
wordt gemaakt van cacaobonen, waar een ander fermentatieproces op wordt toegepast dan
op andere chocoladesoorten. Daardoor komt de friszure smaak en de verleidelijke kleur naar
boven, die van nature al in cacaobonen aanwezig is. De smaak van ruby is friszuur
en romig. Je proeft er tonen van rode bessen en frambozen in, maar het doet
ook wel denken aan yoghurt.

Heeft u een allergie? Meld het ons! Alle gerechten aangeduid
met een
zijn vegetarische bereidingen en met
gluten arm.

