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 Argentijnse steak geproefd? Of Zwitserse
kaasfondue? 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
Enjoy your meal - Guten Appetit
Buen provecho - Bon appetite

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 één 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.
vandervalkwereld
eters.nl
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FRANSE Pilons de poulet
ARGENTIJNSE BIEFSTUK
ZWITSERSE KAASFONDUE
Italiaanse Spaghetti BolognEse
ALASKA VIS
HOLLANDSE POT
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De KidsRights

Gezellig met de kinderen uit eten is niet alleen leuk en lekker,
maar je helpt hiermee ook de stichting KidsRights.
Omdat Van der Valk als familiebedrijf kinderen wereldwijd
graag wil bijstaan, steunt zij de KidsRights Changemakers
Movement met het Wereldeters kindermenu.

Kinderen zijn changemakers,
zij brengen de wereld in beweging.

KidsRights komt op voor de positie en rechten van
kinderen wereldwijd. Zij werken voor én samen
met kinderen aan een wereld waarin kinderrechten
worden gewaarborgd. KidsRights is ervan overtuigd
dat kinderrechten beter nageleefd kunnen worden,
wanneer kinderen en jongeren zélf meebeslissen
over de zaken die hen direct aangaan en wanneer zij
bijdragen aan de oplossing. KidsRights stelt kinderen
in staat om zich in te zetten als changemakers voor
kinderrechten zowel in hun eigen omgeving als op
internationaal niveau.

KidsRights Changemakers Movement

is een wereldwijd online platform, speciaal voor de
inspirerende jonge changemakers en hun projecten.
Hier kunnen ze elkaar vinden, ondersteunen, inspireren
en mobiliseren, gevolgd worden door anderen, groeiend
draagvlak creëren en (financiële) steun ontvangen.

CHANGEMAKERS
Sazeda (17 jaar) zet zich in tegen

kindhuwelijken in Bangladesh, door de
onafhankelijkheid van meisjes te vergroten.
Tijdens groepssessies brengt ze kennis en
vaardigheden over aan de aanwezige
meisjes en jongens.
Sazeda, bang
ladesh

Hillary (14 jaar) heeft in Ghana

Peace Clubs opgericht om geweld in zijn
omgeving tegen te gaan. Het is zijn droom
om met andere kinderen te strijden vóór
vrede en tégen geweld.

José (14 jaar)heeft in Peru de eerste

ecologische bank voor kinderen opgezet.
In ruil voor recyclebaar afval ontvangen
kinderen school- en voedselkrediet. Inmiddels
kunnen al 2.500 kinderen zonder honger naar
school. José wil dit laten groeien naar 20.000!
Bekijk alle changemakers op www.thekidsrightschangemakers.org

VOOR MEER INFORMATIE
Stichting KidsRights
New Yorkstraat 2,
Lijnden (Amsterdam Osdorp)
Tel. 020 225 82 25
www.kidsrights.org

De KidsRights Changemakers Movement is dé beweging
van jonge changemakers wereldwijd die elkaar helpen en er
samen voor zorgen dat kinderrechten worden nageleefd!

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

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 omdat
veel Fransen ‘m afschuwelijk lelijk vonden.
De inmiddels beroemde toren werd gebouwd
voor de Wereldtentoonstelling van 1889 en zou
daarna gesloopt worden. Gelukkig mocht hij
toch blijven staan want nu is de Eiffeltoren hét
symbool van Parijs. 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.

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.

Menu

Franse Pilons de Poulet
Voorgerecht

Soep naar keuze.

✻

hoofdgerecht 

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

vr aa g o m een 
inki jk ex em pl aa r
van H ET BO EK
we re ld ete rs

✻

nagerecht 

Kinderijsje.

Olala!

Smak!

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.

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

Opa, oma
doen jullie
ook mee?

in het restau
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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)

t

Tour de France…

H

Frankrij�

Heb je een allergie? Meld het ons.

FR ANS
DE POU PILONS
LET ME
NU

€ 12,50

Weet jij wat een plumeau is?

Menu

Facón

Boleadoras

Let’s tango

Gauchos

Gaucho’s zijn al jarenlang hét symbool
van Argentinië. Ze trekken te paard
over de pampa’s (dat zijn uitgestrekte
grasvlaktes) en zorgen voor het vee.
Hoe herken je een gaucho?
•	‘bombacha’: een in laarzen gestoken
wijde broek
• riem met een opvallende zilveren gesp
• ‘poncho’: een soort cape
• hoed
• overhemd
• ‘facón’: een lang zilveren mes
• hoge laarzen met zilveren sporen
•	‘boleadoras’: een lasso met aan de
uiteinden drie lange leren riemen
waar een leren bal of steen aan vast zit
• hij zit vaak op een paard

De tango is een beroemde dans, meer
dan 100 jaar geleden ontstaan in
de sloppenwijken van Buenos Aires.
Het is een verleidelijke,
sensuele dans waarbij
benen en voeten van de
partners verstrengeld zijn.
Je hoeft niet veel te oefenen
want de danspasjes worden
vaak ter plekke verzonnen.

ARGENTIJNSE BIEFSTUK
vraag om een
inkijkexemplaar van HET
BOEK wereldeters

Voorgerecht

Een nandoe kan niet vliegen, maar hardlopen des te beter. In
korte tijd haalt hij snelheden van wel 60 km per uur. En Wist je
dat zijn veren worden gebruikt om plumeaus van te maken?
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Argentijnen
zijn echte vleeseters. De biefstukken
zijn groot, mals en
sappig. Logisch OMDAT
de koeien DAAR VRIJ
MOGEN grazen op
DE uitgestrekte
groene pampa’s.

Soep naar keuze.

✻

hoofdgerecht

Mals biefstukje in eigen jus.
Geserveerd met mais, frietjes
en groentesticks.

✻

nagerecht 

Kinderijsje.

Máxima

Altijd al prinses willen zijn? Het is niet
onmogelijk! Onze eigen koningin Máxima
was eerst een heel gewoon Argentijns
meisje, totdat ze prins Willem-Alexander
leerde kennen. Ze werd een prinses toen
ze met elkaar trouwden op 02-02-2002.
Dit was net een sprookjeshuwelijk met
een mooie bruidsjurk, een gouden koets
en gasten vanuit de hele wereld. Nu is
ze officieel: Hare Koninklijke Hoogheid
Koningin Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau.

ARGENT
I
BIEFSTU JNSE
K MENU

€ 12,50

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

Koningin Maxima is echt een modevoorbeeld voor veel dames, want Ze draagt
altijd prachtige kleding en is dol op bijzondere hoedjes

Heb je een allergie? Meld het ons.

d
n
a
l
r
e
s
it
w
Z

Menu
Menu

zwitserse kaasfondue

Jodelahitieeeeeee!!!

Witte berg

I

Zwitserland is bij uitstek een bergenland. De echte bergliefhebbers
kunnen hun hart ophalen in de
Zwitserse Alpen. Hier kun je heel
wat hoogtemeters maken per voet,
klimmend of met de mountainbike.
Het hoogste punt van de Alpen is
de Mont Blanc (4.810 meter hoog).
Deze ‘witte berg’ dankt zijn naam
aan de eeuwige sneeuw op de top.

Jo-de-la-hi-ti

PAS OP!
Als de ober
ziet dat je
je broodje
in de kaasfondue laat
vallen, heb
je kans dat
je voor
straf de pan
af moet
wassen!

Jodelen is een
bijzondere manier
van zingen die vooral
bekend is uit de Alpenlanden.
Het jodelen is waarschijnlijk
ontstaan in de prehistorie in
bergachtige gebieden om grote
afstanden te overbruggen.
Men communiceerde zo van
bergwei tot bergwei.

Voorgerecht

Soep naar keuze.

✻

hoofdgerecht 

Kaasfondue.
Geserveerd met groentesticks,
broccoli, brood en soepstengels.

✻

nagerecht 

Kinderijsje.

De oorsprong
van kaasfondue is
niet zo gezellig als wij
denken. Het verhaal
gaat dat arme boeren in
de winter (als hun huis
ingesneeuwd raakte) hun
oude beschimmelde kazen
smolten tot een dikke soep.
Zo hadden ze altijd
wat te eten...

*

v r a a g  o m  een 
inki j k ex em p la a r
v an H E T B O EK
we r e ld ete rs

Sint Bernard

Deze grote lobbes is een held. Als je
bedolven raakt onder een sneeuwlawine, komt hij je redden. Beroemd
is de Sint Bernard hond Barry die
tenminste 40 mensen het leven heeft
gered.

Handig mesje

vergrootglas

vijl
Zaagje

g
no

KA ASFO

NDUE

mes

MENU

€ 12,50

schroevendraaier

n
ee
ag
za

opener

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

maar
wat is
dat?

Toen er eind 19e eeuw
voor de Zwitserse
soldaten een nieuw
mes moest worden
bedacht, kwamen ze
met het idee van dit
alles-in-een zakmes.
Naast een mesje, bevat
het vaak ook een schaar,
pincet, blikopener,
schroevendraaier, vislijn,
en soms nog veel meer …

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 zoenen op de wang. Attenzione: Begin eerst
op links, want anders riskeer je een zoen vol 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.

Kinderijsje.

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.

nagerecht 

Olijfolie

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

Beetje scheef

v r a a g  o m  een 
inki j k ex em p la a r
v an H E T B O EK
we r e ld ete rs

Heb je een allergie? Meld het ons.

SPAGHE
TTI
BOLOGN
ESE ME

€ 12,50

NU

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.

Vliegensvlug

Eskimo’s

De opvallendste inwoners zijn
de Yup’ik 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.

Voorgerecht

Soep naar keuze.

✻

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.

hoofdgerecht

Visstick van Alaska koolvis* met zeewiersalade.
Geserveerd met groentesticks, frietjes en broccoli.

✻

nagerecht 

Kinderijsje.

I

Alaska heeft maar weinig grote
wegen. Daartegenover staat
dat men wel snel het vliegtuig
neemt 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.

Bij dit menu
wordt géén
berenvlees
geserveerd

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).

v r a a g  o m  een 
inki j k e x e m p l a a
r
v an H E T B O E K
we r e l d ete r s

Het hoofdgerecht is ook los te bestellen à € 8,50
*onze vis is duurzaam gevangen
en heeft het MSC keurmerk.

Heb je een allergie? Meld het ons.

ALASKA
VIS ME
NU

€ 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

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 o m een 
inki jk ex em pl aa r
van het  boek
we re ld ete rs

hoofdgerecht

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

✻

nagerecht

Kinderijsje.

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.

Oer-Hollandse lekkernij

I

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’.

Deze pannenkoek
is niet om op te eten!

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 ME E
NU

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

Heb je een allergie? Meld het ons.

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.

Voor deelnemende hotels
www.vandervalkwereldeters.nl
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