WeLKOM TERUG!
We zijn verheugd u weer te mogen ontvangen. Het zijn bijzondere tijden en wij informeren
u dan ook graag over de door ons getroffen maatregelen.
Wij hebben ons restaurant zo ingericht dat wij volledig voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Zo
hanteren wij een gescheiden in- en uitgang van het restaurant en vragen wij u om 1,5 meter afstand te
houden van zowel onze medewerkers als van andere gasten. Daarnaast serveren wij onze gerechten
uit op gepaste afstand. Indien u nog vragen heeft over de door ons getroffen maatregelen of andere
zaken omtrent uw diner, staan wij u graag te woord!

‘VeILIG EN VERTROUWD CULINAIR GENIETEN!’
Overal ter wereld laat men zich inspireren door de lokale keuken: de variëteit aan ingrediënten,
de puurheid, en de heerlijke combinaties van smaken. Deze intercontinentale invloeden zijn
een ware inspiratiebron voor ons wanneer wij het menu samenstellen. Maar sommige gerechten
blijven altijd bestaan. Dat kan men nostalgie noemen, maar wij hebben het liever over culinaire
klassiekers. Zo kunt u gerechten verwachten die in de rijke historie van Van der Valk op het
menu stonden en nu op eigentijdse wijze terug komen, zoals Sliptongetjes gebakken in
roomboter of een smakelijke Haasbiefstuk gebakken in kruidenboter.
Fijn dat u er weer bent. Namens onze trotse medewerkers wens ik u een fijne avond uit en een
verrukkelijke maaltijd!
Welkom terug 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.

ER ZIJN WEER MOSSELEN!

‘Het ultieme zomergevoel: een pannetje mosselen en een glas witte wijn. Onze chef-kok serveert de
mosselen op heerlijke, traditionele wijze. Gecombineerd met een clam chowder vooraf en
een abricot melba na maakt het de avond compleet. Proef de zomer!’

Clam Chowder		

9,95

krab | mais | La Ratte aardappel | bosui | krokante spek
Traditionele mosselpan 		19,95
mosselen van Prins & Dingemanse | bouquet garni | witte wijn | knoflookboter |
rustiek broodje | mosterdmayonaise | cocktailsaus | kerriesaus
Wijnsuggestie Wild Rock Sauvignon Blanc Elevation, Nieuw-Zeeland
Abricot Melba 		
abrikozentaartje | meringue van abrikozen | huisgemaakte abrikozen roomijs |
gel van abrikozen | gepocheerde abrikoos

9,95

SALADES
Brabantse salade - vegetarisch gerecht

€

14,95

€

11,95

€

17,95

€

14,95

€

7,45

€

8,45

geitenkaas | gedroogde vijgen | peer | walnoot | hazelnoot | rozemarijn | mesclun | rucola |
balsamico | honing
Salade Caprese - vegetarisch gerecht
mozzarella | vleestomaat | kumato tomaat | balsamico | basilicum
Zeeuwse salade
verse zalm | scampi | mossel | sardines | rivierkreeft | mesclun | venkel piccalilly
Caribische salade
kip | papaja | mango | avocado | tomaat | granaatappel | mesclun sla | frambozenvinaigrette

SOEPEN
Grootmoeders tomatensoep - dit gerecht is vegetarisch te bestellen
tomatensoep | verse gehaktballetjes | peterselie
Romige kippensoep
velouté van kip | kip | champignons | kervel | vermicelli | prei

‘Favoriet van de chef’

CLAM CHOWDER
‘Deze heerlijk clam chowder is van oorsprong Amerikaans. Wij serveren
dit gerecht op hoog niveau. Met krab, mais, La Ratte aardappel, bosui
en heerlijk krokante spek’

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
Zalm carpaccio

€

16,95

€

14,95

€

14,95

€

13,95

€

4,75

dun gesneden zalm | mesclun | gefrituurde uitjes | kapperappeltjes | citroenmayonaise
Garnalen cocktail
grote garnalen | cocktailsaus | ijsbergsla | botersla
Carpaccio
carpaccio van rund | pijnboompitten | pesto | olijfolie | rucola | Parmezaanse kaas
Pasteitje
kippenragout | krokant bladerdeeg | bosui | radijs | tomaat | mesclun sla | kruidendressing
Rustiek stokbroodje
rustiek stokbroodje | kruidenboter | tomatentapenade | olijventapenade

‘Favoriet van de chef’

ZALM CARPACCIO
‘De carpaccio van zalm wordt door onze Chef-kok geserveerd op heerlijke,
traditionele wijze. Op smaak gemaakt met mesclun, gefrituurde uitjes,
kapperappeltjes en citroenmayonaise’
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
Fusilli - vegetarisch gerecht

€

19,95

€

19,95

€

24,95

€

23,95

€

22,95

€

16,95

fusilli pasta | pesto | Parmigiano Reggiano | rucola | olijfolie
Wijnsuggestie Borgo Conventi Pinot Grigio, Friulano, ITA
Tortelloni - vegetarisch gerecht
artisjok tortelloni | Parmigiano Reggiano | crème van aubergine | artisjok | rucola | olijfolie
Wijnsuggestie Allram Strassertaler, Grüner Veltliner, AUT

HOOFDGERECHTEN vis
Zalm - Van der Valk klassieker
op de huid gebakken zalm | spinazie | doperwten | gele biet | paprika |
warme tomatenvinaigrette
Wijnsuggestie Domaine d’Henri Chablis Saint Pierre, Chardonnay, FRA
Sliptongetjes - Van der Valk klassieker
3 sliptongetjes in roomboter gebakken | gemengde salade | ravigottesaus
Wijnsuggestie Couveys, Chardonnay, FRA
Zeebaars
op de huid gebakken zeebaars | spinazie | doperwten | gele biet | paprika | mornaysaus
Wijnsuggestie Wild Rock Elevation, Sauvignon Blanc, NZL
Fish & Chips
witvis in de krant van gisteren | gemengde salade | ravigottesaus
Wijnsuggestie Borgo Conventi Pinot Grigio, Friulano, ITA

‘Favoriet van de chef’

FISH & CHIPS
‘De fish & chips hebben een krokante bite, die de
fijne structuur perfect complementeert. Geserveerd met een
gemengde salade en op smaak gebracht met een rijke ravigottesaus.’
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse frieten, gebakken aardappelen en
mayonaise. De vegetarische hoofdgerechten met salade en brood. Heeft u een allergie of speciale
dieetwens? Wij geven u graag onze allergenenkaart.

HOOFDGERECHTEN VLEES
Schnitzel - Van der Valk klassieker

€

19,95

€

28,95

€

20,95

€

19,95

€

22,95

€

26,95

250gr gepaneerde varkensfilet | groentemix | geroosterde citroen | stroganoffsaus
Wijnsuggestie Francois Lurton Domaine Les Salices, Merlot, FRA
Haasbiefstuk - Van der Valk klassieker
225gr Zuid Amerikaanse haasbiefstuk gebakken in kruidenboter | paprika | bosui |
venkel | courgette | trostomaat | pepersaus
Wijnsuggestie La Linda Private Selection Old vines, Malbec, ARG
Varkenshaas
gegratineerde varkenshaas medaillons gemarineerd in mosterd | paprika | bosui |
venkel | courgette | trostomaat | ham-roomsaus
Wijnsuggestie Hoya de Cadenas Tempranillo Reserve, SPA
Saté
Indische saté van het varken | zoete satésaus | kousenband | gefrituurde uitjes | kroepoek
Wijnsuggestie Pascal Jolivet Sancerre Rosé, Pinot Noir, FRA
Stoverij van kip
stoverij van kippendij | paksoi | paprika | tomaat | specerijen
Wijnsuggestie Casa Valpolicella, Corvina, Molinara & Rondinella, ITA
Rib eye
300gr grainfed Rib eye | paprika | bosui | venkel | courgette | trostomaat | rode wijnsaus
Wijnsuggestie: Vicente Gandia Uva Pirata, Petit Verdot, SPA

‘Favoriet van de chef’

rIB EYE
‘Dit gerecht stond in de rijke historie van Van der Valk op het menu en komt nu
op eigentijdse wijze terug. De Rib eye is een puur gerecht en in heeft vanwege de kwaliteit
weinig specerijen nodig. De verschillende groenten en rode wijnsaus maken
het gerecht compleet’
Onze hoofdgerechten worden geserveerd met verse frieten, gebakken aardappelen en mayonaise.
Indien gewenst krijgt u hier ook rijst bij. Heeft u een allergie of speciale dieetwens?
Wij geven u graag onze allergenenkaart.

nagerechten
Witte dame - Van der Valk klassieker

€

7,45

€

9,45

€

8,45

€

9,45

€

8,45

€

12,95

huisgemaakt vanilleroomijs | warme chocoladesaus | hazelnootkruim | slagroom
Moes de pom
huisgemaakt appelroomijs | amarena kers | poeder van amarena kers | koekkruimels |
compôte van amarena kers | kaneelgel
Café glacé
huisgemaakt vanilleroomijs | espresso-caramelsaus | slagroom
Eindhovens Peerke
huisgemaakt chocoladeroomijs | perenstrudel | stoofpeertje | vanillesaus
Coupe aardbeien
verse aardbeien | vanille ijs | slagroom
Brabants Kaasplenkske
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

Romige kippensoep 		
velouté van kip | kip | champignons | kervel | vermicelli | prei

Salade Caprese - vegetarisch gerecht		
mozzarella | vleestomaat | kumato tomaat | balsamico | basilicum

Zalm carpaccio		
dun gesneden zalm | mesclun | gefrituurde uitjes | kapperappeltjes | citroenmayonaise

Carpaccio 		
carpaccio van rund | pijnboompitten | pesto | olijfolie | rucola | Parmezaanse kaas

hoofdGERECHT, keuze uit
Fusilli - vegetarisch gerecht 		
fusilli pasta | pesto | Parmigiano Reggiano | rucola | olijfolie

Zeebaars 		
op de huid gebakken zeebaars | spinazie | doperwten | gele biet | paprika | mornaysaus

Varkenshaas 		
gegratineerde varkenshaas medaillons gemarineerd in mosterd | paprika | bosui |
venkel | courgette | trostomaat | ham-roomsaus

Schnitzel - Van der Valk klassieker		
250gr gepaneerde varkensfilet | groentemix | geroosterde citroen | stroganoffsaus

naGERECHT, keuze uit
Witte dame - Van der Valk klassieker
huisgemaakt vanilleroomijs | warme chocoladesaus | hazelnootkruim | slagroom

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

Café glacé
huisgemaakt vanilleroomijs | espresso-caramelsaus | slagroom

3-gangen keuzemenu € 32,50 per persoon
Het is ook mogelijk om het 3-gangen menu als 2-gangen keuzemenu te bestellen.
2-gangen keuzemenu € 28,00 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.

