Ben jij al
een Wereldeter?
Voor je ligt onze spiksplinternieuwe kindermenukaart:
Van der Valk Wereldeters. Ik ben er ontzettend trots op!
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 Japanse tempura gegeten of Franse Pilons de poulet met
ratatouille? 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 volwassen
menukaart. Ga er maar eens goed voor zitten, want er is veel
te lezen en te smullen.
Smakelijk eten!
Buon Appetito • Buen Provecho • Itadakimasu
smaaklike eten • Bon appetit

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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Steun samen met ons

KidsRi�hts

Omdat wij ook iets willen betekenen voor kinderen die
het minder goed hebben, steunt Van der Valk KidsRights.
Deze organisatie komt op voor de positie van kwetsbare
kinderen waar ook ter wereld. 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 ervoor
dat kinderen die het minder goed hebben óók lekker
te eten krijgen. Da’s wel zo eerlijk!
Van der Valk steunt het voedselprogramma Sizanani
van KidsRights in Zuid-Afrika. Zij verzorgen warme
schoolmaaltijden, voor sommige kinderen is dat
de enige maaltijd van de dag.

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

Allemaal gelijk

Volgens KidsRights
zijn wij allemaal
gelijk. Een kind hier
wil net zo graag
spelen, zingen,
dansen en lekker
eten als een kind
ergens anders op de
wereld. Daar sluit
Van der Valk zich
helemaal bij aan.

Townships

In Zuid-Afrika hebben veel kinderen hun ouders verloren aan aids. Ze
groeien op met hun oma of alleen met hun broers en zusjes. Kun je je dat
voorstellen? Vaak wonen deze 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 zo’n
1.300 kinderen via Sizanani
een warme schoolmaaltijd.
Weet je wat ze dan eten?
Groenten, zoals pompoen,
zoete aardappel, kool, courgettes en spinazie,een beetje
rundjevlees of kip en… pap.

www.kidsrights.nl
IBAN: NL30INGB0000008986
telefoon: 020-3435313
MaiL: Info@kidsrights.nl

Japan

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.

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.

Hard werken

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 op een
lopende band de sushi naar keuze
kunt afpakken en afrekenen.

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.

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.

Men�
jApAnsE tEmPurA
Voorgerecht

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

Soep naar keuze.

✻

hoofdgerecht

Tempura van kabeljauw en broccolini.
Geserveerd met groentesticks, noedels en sojasaus.

✻

nagerecht

Kinderijsje.

Duwers

rken
Op metrostations we
of wel
mensen die ‘oshiyas’
md.
oe
‘duwers’ worden gen
en
Hun werk is om mens
in
de overvolle metro, tre
k
Oo
of tram in te duwen!
er
we
er
trekken ze mensen
t
un
dp
uit, als ze op het ein
me
aangekomen zijn. Elk
en
eig
trostation heeft zijn
handig
melodietje. En dat is
doen
want veel Japanners
en
een dutje in de metro
n het
va
weten – aan de hand
ze
ar
stationgeluidje – wa
moeten uitstappen!

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

Heb je een allergie? Meld het ons.

JAPA
TEMPU NS
R A MEN

€ 12,50

U

Italië
Er zijn heel veel stranden in Italië.
Logisch, het land wordt grotendeels door water omgeven. Het
Italiaanse strand is er een van
regeltjes. De strandstoelen en
parasolletjes staan in kaarsrechte
rijen. Ze worden verhuurd door
barretjes op de boulevard. Je zou
graag je eigen handdoek ertussen
leggen, maar dat kan helaas niet.
De eigenaren letten enorm goed op
hun lapje strand en wie daar wil
genieten van de zon en de zee moet
een stoel huren. Openbare stranden
zijn er ook wel, maar die zijn vaak
bommetje vol.

Pomodori worden in bijna elke
maaltijd verwerkt. Rauw in een
salade met mozzarella en
basilicum of in een sugo (een
tomatensaus) bij de pasta.
Risotto is een rijstgerecht uit het
noorden van Italië. De rijst wordt in
bouillon gekookt en tijdens het koken
worden andere ingrediënten
toegevoegd.

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

Vakantie!

Kun jij
verschillende soorten
pasta opnoemen?

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.

Men�
pIzzA mArGarItA

v R a a G O m Ee N
iN k iJ k Ex eM p La a R
v a N h e t B o ek
w Er e Ld Et eR S

Voorgerecht

Soep naar keuze.

✻

hoofdgerecht

Italiaanse pizza Margarita. Geserveerd met
groentesticks, groene salade en geraspte kaas.

✻

nagerecht

Kinderijsje.

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

Heb je een allergie? Meld het ons.

ITALIA A
N
PIZZA M S
ENU

€ 12,50

F�ankrij�
Tour de France…

betekent letterlijk de ‘ronde van Frankrijk’ en is de bekendste
wielerwedstrijd ter wereld. Wielrenners ﬁetsen dan ongeveer 4.000
kilometer in drie weken tijd. Je kunt er van alles winnen: een gele trui,
een groene trui of een bolletjes trui.

IJzeren schoorsteen

Dit was de bijnaam van de Eiffeltoren. Deze
toren werd gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1889. Veel Fransen vonden ‘m
afschuwelijk lelijk vandaar de bijnaam. De
toren zou na de Wereldtentoonstelling gesloopt
worden, maar iedereen vond hem toen zo mooi
dat hij mocht blijven staan. Je kunt naar boven
met de lift of de trap (meer dan 1.600 treden!).

Verwaande kwast

De állerberoemdste Franse koning was Lodewijk
de 14e ofwel de zonnekoning. Hij vond zichzelf
helemaal geweldig en bedacht daarom deze
naam. Hij liet het paleis Versailles bouwen en
had meer dan 4.000 mensen in dienst.

Opa, oma
doen jullie
ook mee?

Jeu de boules (of
Pétanque) is leuk voor
jong en oud. Het spel
is heel simpel: werp of
rol je metalen ballen zo
dicht mogelijk bij een
klein houten balletje.
Degene wiens bal het
dichtst bij het kleine
balletje ligt heeft
gewonnen.

Smak!

O�al�!

Fransen kussen graag. Familie, kennissen,
en zelfs collega’s zoenen elkaar elke dag
(mannen ook). Meestal met de wangen
tegen elkaar terwijl er een smakkend
geluid in de lucht wordt gemaakt.

dig
an

Men�

fRaNse pIlOns dE pOuLet

in het restau
ra
n

t

H

Wist je dat de Franse kinderen ook
vaak wijn drinken bij de maaltijd
(dan wel met water erbij ;-)

Smakelijk eten:
Bon appetit (bon apetie)
Ober, er zit een vlieg in de soep:
Garçon, il y a une mouche
dans la soupe
Dank u wel:
Merci (mersie)
Tot ziens:
Au revoir (ooievaar)

Voorgerecht

Soep naar keuze.

✻

hoofdgerecht

Franse Pilons de poulet (kip drumsticks).
Geserveerd met groentesticks, frietjes en ratatouille.

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

✻

nagerecht

Kinderijsje.

Het hoofdgerecht is ook los te bestellen à € 8,50
Wist je dat de koksmuts een Franse uitvinding is?

Heb je een allergie? Meld het ons.

FR ANS
DE POU PILONS
LET ME
NU

€ 12,50

B�azilië

Op de luchtballon
zie je de
braziliaanse vlag

Zeldzaam

Brazilië is verreweg het grootste
land van Zuid-Amerika en is het
land van de machtige Amazonerivier. Hier vind je het grootste
regenwoud van de wereld. Ongeveer de helft van alle soorten
planten en dieren die op de wereld
bestaan, vind je in Brazilië. Er zijn
nog duizenden dieren- en plantensoorten die nog niet eens ontdekt
zijn. Toch weten ze dat het er duizenden zijn!

Toekan

In het tropisch regenwoud van
de Amazone vind je ook onze eigen
Toekan! Vanwege zijn sociale, speelse
karakter en exotische kleuren zie je
hem in het Van der Valk logo.
Toekans houden van gezelschap
(net als Van der Valk), ze vliegen in
groepen en maken dan een hoop
kabaal. Ze zijn dol op fruit, dat ze
met hun enorme snavel van de
takken plukken. Door hun kopje
scheef te houden rolt het fruit
netjes naar binnen.

Gek op voetbal

Van jongs af aan voetballen de kinderen op
straat en sommigen schoppen het letterlijk
en ﬁguurlijk heel ver. Ken je bijvoorbeeld
Romario, Ronaldo of Ronaldinho?
Zij horen bij de beste voetballers ter wereld.

Partytime

Brazilianen zijn dol op feesten en dansen. Carnaval is voor de meesten dan ook
het hoogtepunt van het jaar. Een week
lang ligt het werk stil en wordt er dag
en nacht gefeest. Op straat zie je grote
versierde praalwagens en duizenden
mensen in de meest gekke en prachtige
kostuums die de samba dansen. Carnaval in Brazilië valt precies tegelijk met

Carnaval in Nederland (40 dagen voor
Pasen). Alleen de temperatuur verschilt
ﬂink, want in Brazilië is het soms wel 40
graden warmer!

Het BEROEMDE BRAZILIAANSE
strand 'Copacabana' heeft als
bijnaam 'Princesinha do Mar'
ofwel Prinsesje van de Zee.

Men�

I

vRaaG Om EeN
R
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va N h e t B o e k
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bRazIlIaaNsE sPaRerIbS
Voorgerecht

Soep naar keuze.

✻

hoofdgerecht

Gemarineerde en zacht gegaarde spareribs
met een groentespies. Geserveerd met groentesticks,
BBQ saus en frietjes.

✻

nagerecht

Kinderijsje.

BR AZIL

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

Heb je een allergie? Meld het ons.

SPARER

IA ANS

IBS MEN

€ 12,50 U
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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!

Kaapstad ligt aan de voet van de Tafelberg en die is 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.

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-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

Men�

SLIMME BAVIANEN

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

Zuid-AfrikAanse Bobotie

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
✻

nagerecht

Kinderijsje.

I

Zuid-Afrikaanse Bobotie met bananenchips.
Geserveerd met groentesticks, rijst en chutney.

vRaaG Om EeN
iN k iJ k E x e M p L a a
R
va N h e t B o e k
wEreLdEt eRS
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Het hoofdgerecht is ook los te bestellen à € 8,50

Heb je een allergie? Meld het ons.

€ 12,50

Nederlan�
Hollandse pot

Een typische Nederlandse maaltijd
bestaat uit aardappelen, groenten
en vlees.
Ook stoofpotten, stamppotten en
maaltijdsoepen zijn kenmerkend
voor onze keuken. Bijzonder is
dat Nederlanders bij het bedenken
van de avondmaaltijd meestal
éérst aan groenten denken
(‘vanavond eten we boontjes’).
Daarom staan de groenten vaak
vooraan bij de ingang van de
supermarkt.

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.schoolmelk.nl

Waterlandje
Oranje

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

Wist je dat ons land 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. Vroeger werden vooral
molens gebruikt voor het droogmalen
van de polders en het oppompen van
schoon water. Nergens vind je zoveel
molens bij elkaar als in het dorpje
Kinderdijk.

Men�
hOlLanDse pot
Voorgerecht

Soep naar keuze.

✻

hoofdgerecht

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

✻
Kinderijsje.

I

nagerecht

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

HOLLAN
DS
POT ME E
NU

€ 10,50
Het hoofdgerecht is ook los te bestellen à € 5,25

Heb je een allergie? Meld het ons.

Cool boek!
Hey… ken jij het boek Wereldeters* al? Dat is een
leesboek, kijkboek en kookboek in één, geschreven door
Marjolein de Vlaam. Van dat boek word je helemaal
vrolijk, want er staan nog véél meer leuke weetjes in.
Nieuwsgierig? Vraag de ober om een inkijkexemplaar.
En als je het boek net zo cool vindt als ik, kun je er bij de
receptie eentje kopen.
*Kookboek van het Jaar 2012

Voor deelnemende hotels
www.vandervalkwereldeters.nl
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