Werelds genieten!
De culinaire wereld is constant in beweging en iedere dag worden er nieuwe en
verrassende combinaties bedacht. Maar sommige dingen blijven altijd bestaan. Dat
kan men nostalgie noemen, maar liever hebben we het over culinaire klassiekers.
Volksgerechten die hun weg vonden naar de restaurants en nog altijd zeer geliefd
zijn bij heel veel gasten.

“Wij hebben ons opnieuw laten inspireren door
herkenbare gerechten en vertrouwde smaken”
Wij hebben ons opnieuw laten inspireren door deze herkenbare gerechten en vertrouwde smaken.
We keken over de grenzen en voegden diverse internationale keukens toe aan de gevarieerde
menukaart. Verwacht geen schilderijtjes, maar intense smaken en royale porties. Gerechten die in de
rijke historie van Van der Valk op het menu stonden en nu op eigentijdse wijze terug komen, zoals
een heerlijke stoverij van Hoeve kip met curry.
Een mooi voorbeeld is het recept wat wij van de familie Prins ontvingen van de firma Prins en
Dingemanse uit Yerseke, onze eigen mosselman. Het is het huisrecept van Oma Prins en van
generatie op generatie doorgegeven. Simpel, vers en vooral lekker.
Let u ook op de mooie vegetarische gerechten. Af en toe wat minder vlees of vis hoeft niet minder
lekker te zijn! De Griekse bonenschotel met tzatziki is ook geschikt voor veganistische gasten, maar
natuurlijk hopen wij dat zoveel mogelijk gasten van deze explosieve smaken willen genieten.
Voor ieder wat wils. Heerlijk herkenbaar. Namens onze trotse medewerkers wens ik u een heerlijke
avond uit en een verrukkelijke maaltijd!
Welkom in onze Brasserie!
Rick Polman
Directeur,
4e generatie familie Van der Valk

DUURZAAMHEID
Brasserie Martinus heeft duurzaamheid en oog voor dier en milieu hoog in het
vaandel staan. Onze koks werken met verse seizoensproducten, die bij voorkeur uit de
regio afkomstig zijn. Tevens is Brasserie Martinus partner van ‘Vis & Seizoen’ om
samen te werken aan duurzame vangst.

SALADES
Brabantse salade - vegetarisch gerecht

€ 13,95

Heezer geitenkaas | gedroogde vijgen | peer | honing | rozemarijn | walnoot |
hazelnoot | balsamico | notensla
Caesar salade

€ 14,95

traditionele Caesar salade | ansjovis | kip | gepocheerd ei | Romeinse sla |
knoflookcroutons | Parmezaanse kaas | Caesar dressing
Quinoasalade met groene asperges - veganistisch gerecht

€ 13,95

quinoasalade | groene asperges | zoetzure komkommer | zoetzure tomaat | botersla
Zeeuwse salade

€ 15,95

Hollandse garnalen | gerookte zalm | venkel piccalilly | tomaatjes | rode ui |
schaaldierenmayonaise

SOEPEN
Grootmoeders tomatensoep - dit gerecht is vegetarisch te bestellen

€

6,95

€

7,95

€

9,95

tomatensoep | verse gehaktballetjes | peterselie
Brabantse kippensoep
kippenbouillon | kip | groenten | vermicelli
Zeeuwse vissoep
vis van de dag | rouille | croutons

‘Favoriet van de chef’

Caesar salade
‘De populairste salade van de wereld is toch wel de Caesar salade. Wij serveren
dit klassiek gerecht op hoog niveau. Met een perfect eitje, heerlijke dressing
en mooie fijne kruiden’

Onze salades en soepen worden geserveerd met vloerbrood, boter en huisgemaakte kruidenboter.
Heeft u een allergie of speciale dieetwens? Wij geven u graag onze allergenenkaart.

VOORGERECHTEN
Gerookte zalm

€ 17,95

gerookte zalm | zoetzure kruidendressing | botersla | cocktailsaus
Hollandse garnalencocktail

€ 18,95

Hollandse garnalen | cocktailsaus | ijsbergsla | botersla
Steak tartare

€ 14,95

tartaar van rauwe ossenhaas | gel van tomaat | gefrituurde appelkappertjes | ei |
aardappelkrokantjes | ui | kruidendressing | peterselie
Carpaccio van runderlende

€ 13,95

carpaccio van runderlende | pesto | olijfolie | rucola | Parmezaanse kaas
Kippenlevertjes

€ 13,95

krokante kippenlevertjes | spek | ui | roomsaus
Hummus

€ 11,95

hummus van kikkererwten | gestoofde bonen | olijfolie | kokostzatziki | koriander
Rustiek stokbroodje

€

4,25

rustiek stokbroodje | kruidenboter | tomatentapenade | olijventapenade

‘Favoriet van de chef’

HUMMUS
‘De overheerlijke hummus gemaakt van kikkererwten, gestoofde bonen, olijfolie
en koriander. Dit veganistische gerecht wordt daarnaast op smaak gebracht
met speciale kokostzatziki’
Onze voorgerechten worden geserveerd met vloerbrood, boter en huisgemaakte kruidenboter.
Heeft u een allergie of speciale dieetwens? Wij geven u graag onze allergenenkaart.

VEGETARISCHE HOOFDGERECHTEN
Casarecce à la pesto - vegetarisch gerecht

€ 19,95

Casarecce pasta | pesto | Parmigiano Reggiano | olijfolie van het huis | rucola
Wijnsuggestie Zonin Masseria Altemura Fiano Salento, Italië
Ravioli ricotta-spinazie - vegetarisch gerecht

€ 19,95

ravioli ricotta-spinazie | Parmigiano Reggiano | roomsaus
Wijnsuggestie Borgo Conventi Pinot Grigio, Friulano, Italië
Griekse bonenschotel - vegetarisch gerecht

€ 17,95

stoverij van bonen | groenten ratatouille | tofu | kokostzatziki
Wijnsuggestie Vicente Gandia Nebla, Verdejo, Spanje

HOOFDGERECHTEN vis
Gebakken zalm - Van der Valk klassieker

€ 23,95

op de huid gebakken zalm | paprika | bosui | venkel | courgette | trostomaat |
licht gebonden dragonjus
Wijnsuggestie Laroche Chablis St. Martin, Chardonnay, Frankrijk
Sliptongetjes

€ 21,95

3 sliptongetjes in roomboter gebakken | ravigottesaus | gemengde salade
Wijnsuggestie Bourgogne La Vignée, Chardonnay, Frankrijk
Coquilles & buikspek

€ 25,95

coquilles in roomboter gebakken | gelakt buikspek | paprika | bosui | venkel | courgette |
trostomaat | kokoscrème
Wijnsuggestie Wild Rock Elevation Sauvignon Blanc, Nieuw Zeeland
Gestoofde mosselen ‘van de vissersvrouw’

€ 19,95

gestoofde mosselen | ui | spek | laurier | azijn | room | brood
Wijnsuggestie Wild Rock Elevation Sauvignon Blanc, Nieuw Zeeland

‘Favoriet van de chef’

MAROKKAANSE VISTAJINE € 22,95
kabeljauw | tomaat | paprika | La Ratte aardappel | wortel | saffraan | limoen | koriander
Wijnsuggestie Bourgogne La Vignée, Chardonnay, Frankrijk

Onze hoofdgerechten worden geserveerd met rustieke frieten, gebakken aardappelen en
ambachtelijke mayonaise. De vegetarische hoofdgerechten met salade en brood.
Heeft u een allergie of speciale dieetwens? Wij geven u graag onze allergenenkaart.

HOOFDGERECHTEN VLEES
Kalfslever - Van der Valk klassieker

€ 18,95

220gr gebakken kalfslever | witlof | bospeen | saus van zoete kleine uien en spek
Wijnsuggestie Château Gassier Esprit de Gassier, Cinsault / Syrah, Frankrijk
Schnitzel - Van der Valk klassieker

€ 19,95

250gr gepaneerde varkensfilet | doperwten | geroosterde citroen | zoetzure aardappelsalade |
stroganoffsaus
Wijnsuggestie Wijnsuggestie: Laroche, Merlot, Frankrijk
Haasbiefstuk - Van der Valk klassieker

€ 27,95

200 gr haasbiefstuk van de Blonde d’Aquitaine | paprika | bosui | venkel | courgette |
trostomaat | pepersaus
Wijnsuggestie La Linda Private Selection Old Vines, Malbec, Argentinië
Varkenshaas medaillons

€ 19,95

varkenshaas medaillons | witlof | bospeen | ham-kaas roomsaus
Wijnsuggestie Pascal Jolivet Sancerre Rosé,Pinot Noir, Frankrijk
Saté

€ 18,95

Indische saté van het varken | zoete satésaus | atjar tjampoer | gefrituurde uitjes | kroepoek
Wijnsuggestie Slurp! Rosé, Grenache Noir / Syrah, Frankrijk
Stoverij van Hoeve kip

€ 21,95

stoverij van Hoeve kip | curry | rijst | paprika | tomaat | paksoi
Wijnsuggestie Casa Valpolicella,Corvina & Rondinella, Italië

‘Favoriet van de chef’

Grainfed Entrecote USA € 25,95
250gr Grainfed Entrecote USA | paprika | bosui | venkel | courgette |
trostomaat | bearnaisesaus
Wijnsuggestie: Perticaia Montefalco Rosso, Sangiovese, Italië
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met rustieke frieten, gebakken aardappelen en ambachtelijke
mayonaise. Heeft u een allergie of speciale dieetwens? Wij geven u graag onze allergenenkaart.

nagerechten
Witte dame - Van der Valk klassieker

€

6,95

€

8,95

€

7,95

€

8,95

€

8,95

huisgemaakt vanilleroomijs | warme chocoladesaus | hazelnootkruim | slagroom
Moes de pom
huisgemaakt appelroomijs | amarena kers | poeder van amarena kers | koekkruimels |
compôte van amarena kers | kaneelgel
Kouwe koffie
huisgemaakt caramelroomijs | caramelsaus | espresso milkshake
Eindhovens Peerke
huisgemaakt chocoladeroomijs | perenstrudel | stoofpeertje | vanillesaus
Pêche Melba
huisgemaakt vanilleroomijs | gemarineerde perzik | pavlova | frambozen chutney |
speculaaskruim | gesuikerde amandel
Brabants Kaasplenkske

€ 12,95

Brabants blauw (Bastiaansen Bio) | Neie kaas ( Boer Spierings) | geitenbrie fenegriek
(de Jong) | Boeren oude kaas (Genneper Hoeve) | vijgenbrood | kletsenbrood | walnoten |
hazelnoten | chutney | vijgen | peer

‘Favoriet van de chef’

Eindhovens Peerke
‘Een knipoog naar het bekendste Eindhovense icoon de “gloeilamp”.
Een overheerlijk dessert met onder andere chocoladeroomijs en
diverse bereidingen van peer‘
Heeft u een allergie of speciale dieetwens? Wij geven u graag onze allergenenkaart.

3-gangen keuzemenu martinus
VOORGERECHT, keuze uit
Brabantse kippensoep
kippenbouillon | kip | groenten | vermicelli

Carpaccio van runderlende
carpaccio van runderlende | pesto | olijfolie | rucola | Parmezaanse kaas

Quinoasalade met groene asperges - veganistisch gerecht
quinoasalade | groene asperges | zoetzure komkommer | zoetzure tomaat | botersla

hoofdGERECHT, keuze uit
Casarecce à la pesto - vegetarisch gerecht
Casarecce pasta | pesto | Parmigiano Reggiano | olijfolie van het huis | rucola

Marokkaanse vistajine
kabeljauw | tomaat | paprika | La Ratte aardappel | wortel | saffraan | limoen | koriander

Stoverij van Hoeve kip
stoverij van Hoeve kip | curry | rijst | paprika | tomaat | paksoi

naGERECHT, keuze uit
Witte dame
huisgemaakt vanilleroomijs | warme chocoladesaus | hazelnootkruim | slagroom

Moes de pom
huisgemaakt appelroomijs | amarena kers | poeder van amarena kers | koekkruimels |
compôte van amarena kers | kaneelgel

Kouwe koffie
huisgemaakt caramelroomijs | caramelsaus | espresso milkshake

3-gangen keuzemenu € 29,50 per persoon
Het is ook mogelijk om het 3-gangen menu als 2-gangen keuzemenu te bestellen.
2-gangen keuzemenu € 25,50 per persoon
U heeft dan de keuze uit een van de bovenstaande voor- en hoofdgerechten
met koffie, cappuccino, espresso of thee na.
Heeft u een allergie of speciale dieetwens? Wij geven u graag onze allergenenkaart.

