


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 Japanse Yakitori geproefd? Of Engelse fish and 
chips? 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 gewone
menukaart. Ga er maar eens goed voor zitten, want er is veel

te lezen en te smullen.

Smakelijk eten! 
Buon appetito, Have a nice meal 

Itadakimasu, smaaklike eten

Ben jij al
een Wereldeter?

Heb jij je bord al
lang leeg en verveel

je je een beetje?
Ga dan naar de site

voor een digitale
kleurplaat.

vandervalkwereldeters.nl
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 een van onze vestigingen.
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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. 

De KidsRights Changemakers Movement is dé beweging
van jonge changemakers wereldwijd die elkaar helpen en er 

samen voor zorgen dat kinderrechten worden nageleefd!

De KidsRights

Changemakers Movement

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.

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!

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.

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.

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.

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

Bekijk alle changemakers op www.thekidsrightschangemakers.org

CHANGEMAKERS

Sazeda, bangladesh



JApanSE	YaKitOri

VOOrgErEcHt
Soep naar keuze.

✻ 

HOOfdgErEcHt	
Yakitori kipspiesjes op een bedje van noodles met fijne groenten. 

Geserveerd met sojabonen, kroepoek en groentesticks.

✻ 

nAgErEcHt	
Kinderijsje.

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

Menu
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.

Heb je een allergie? Meld het ons.

vraag	oM	eEn	
InkiJKexEmplaar	  
van	HEt	bOeK
werEldetErs

De sojaboontjes zitten verstopt 
in  het peultje. Dus open met je 
duim en wijsvinger het peultje 
en pluk de overheerlijke  
erwtjes eruit.

Duwers
Op metrostations werken 

mensen die ‘oshiyas’ of wel 

‘duwers’ worden genoemd. 

Hun werk is om mensen 

de overvolle metro, trein 

of tram in te duwen! Ook 

trekken ze mensen er weer 

uit, als ze op het eindpunt 

aangekomen zijn. Elk me-

trostation heeft zijn eigen 

melodietje. En dat is handig 

want veel Japanners doen 

een dutje in de metro en 

weten – aan de hand van het 

stationgeluidje – waar ze 

moeten uitstappen!

JAPANS YAKITORI MENU € 12,50

Japan

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. 

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.

Hard werken
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.

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
van een lopende band de sushi naar
keuze kunt pakken en afrekenen. 



zUId-afRIKaANSE	braaI
Menu

VOOrgErEcHt
Soep naar keuze.

✻ 

HOOfdgErEcHt 
Vleesspiesje met biefstuk en groente. 

Geserveerd met groentesticks, frietjes en appelmoes.
✻ 

nAgErEcHt	
Kinderijsje.

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

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, 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.

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.

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. Dit zijn de vijf 
grootste dieren die het meest gevaarlijk 
zijn om op te jagen: olifant, leeuw, buffel, 
luipaard en neushoorn. Bezoekers gaan 
graag naar wildparken in de hoop een 
glimp te kunnen opvangen van deze 
dieren.

Heb je een allergie? Meld het ons.

Zuid-Afrika

vraag	oM	eEn	InkiJKexEmplaar	  van	HEt	bOeK
werEldetErs

I

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

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

ZUID-AFRIKAANS BRAAI MENU € 12,50

SLIMME BAVIANEN
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.



Het Wilde Westen
Indianen waren heel lang 

de enige bewoners van 
Amerika. Na de komst van 
Columbus moesten zij hun 

land delen met de blanke 
kolonisten. Dat ging niet 

altijd zonder ruzie. De 
kolonisten trokken steeds 

verder naar het Westen 
en veroverden land van 

de Indianen. Deze periode 
wordt wel het ‘Wilde 

Westen’ genoemd: een 
ruige tijd vol cowboys, 

indianen, goudzoekers, 
pelsjagers, schurken en 

ontdekkingsreizigers. 

Las Vegas 
Midden in de Amerikaanse woestijn 
ligt een stad vol glitter en glamour. Bij 
Las Vegas denk je natuurlijk aan hotels, 
casino's, neonreclame, grote shows en 
gokken. Maar wist je ook dat er elk jaar 
zo’n 150.000 verliefde stelletjes elkaar 
het ja-woord geven?

Stars en stripes
Amerika wordt ook wel de Verenigde
Staten (VS) genoemd. Het grote land bestaat
namelijk uit 50 verschillende staten, waarvan
er 48 aan elkaar vast zitten. De andere twee
zijn Alaska en Hawaï.  Op de Amerikaanse
vlag – de ‘stars en stripes’ – vind je precies 50 
sterren die verwijzen naar deze verschillende 
staten, tel ze maar eens na. 

Amerika
texas	buRgEr

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

Menu
Doggy Bag

Zit je helemaal vol,
maar vind je het zonde om

de rest weg te gooien?
In Amerika is het heel 

normaal om dan om een 
'Doggy Bag' te vragen.
Je krijgt dan alles mee

naar huis.
VOOrgErEcHt

Soep naar keuze.
✻ 

HOOfdgErEcHt 
Hamburger met bacon, tomaat, sla, augurk en ui. 

Geserveerd met frietjes, ketchup en groentesticks.

✻ 

nAgErEcHt	
Kinderijsje.

Heb je een allergie? Meld het ons.

vraag	oM	eEn	

InkiJKexEmplaar	 

van	HEt	bOeK
werEldetErs

TEXASBURGER MENU € 12,50

Thanx! 
Op de 4e donderdag in november vieren 
Amerikanen ‘Thanksgiving’. Traditioneel 
wordt er bedankt voor de oogst en alle 
goede dingen. ‘Thanksgiving Day’ vier je 
met familie of vrienden. Eten speelt
een belangrijke rol, altijd staat er
kalkoen op het menu. Daarom wordt 
deze dag ook wel ‘Turkey Day’ genoemd 
(kalkoendag).

Je kunt ook voor een

VEGA burger kiezen!



Menu

Kun jij verschillende
soorten pasta opnoemen?

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

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 
Italiaanse pizza Margherita met rucola.

Geserveerd met groentesticks, cherry tomaatjes
en geraspte kaas. 

✻ 

nAgErEcHt	
Kinderijsje.

Italië
wist je dat de kinderen 
in Italië drie maanden 
zomervakantie hebben!

Julius Caesar heeft de maand juli naar zichzelf vernoemd.
Zijn opvolger, Keizer Augustus, vernoemde de maand na juli naar zichzelf.

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.

Olijfolie
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.

Beetje scheef
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.

Heb je een allergie? Meld het ons.

vraag	oM	eEn	
InkiJKexEmplaar	  

van	HEt	bOeK
werEldetErs

Het hoofdgerecht is ook los te bestellen à € 8,50
PIZZAMARGHERITA MENU € 12,50

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 op je mond!

piZza	MarghErIta



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

Het eiland aan de overkant van ´het 
Kanaal´ is het Verenigd Koninkrijk 
en bestaat uit Engeland, Schotland, 
Wales en Noord-Ierland. Ook al zijn 
deze landen heel verschillend, ze 
hebben allemaal dezelfde regering 
en dezelfde munt (dat zijn geen 
Euro’s maar Britse ponden).

London Eye
Dit reuzenrad, van wel 135 meter hoog, 

is gebouwd ter gelegenheid van de 
Millenniumwisseling (van het jaar 1999 
naar 2000). Het heeft totaal 32 capsules 

maar ze zijn genummerd van 1 t/m 33. 
Het ongeluksgetal 13 is weggelaten.

Andersom
Hier rijden de auto’s aan de linker-
kant van de weg, dus het stuur zit
aan de rechterkant. Bij ons is het 
precies andersom, dus dat is wel 

wennen als je er op vakantie gaat! 
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Drie landen, één vlag
De Britse vlag - de Union Flag - werd 

ontworpen voor de Engelse schepen in 
1600. Deze vlag is een combinatie van

de Engelse, Schotse en Ierse vlag.

Fish and chips
De Engelsen zijn er dol op. 

Krokant gefrituurde stukjes 
vis met frieten. Vroeger werd 
de 'fish and chips' in een krant 
verpakt. Dat was om mensen 

te stimuleren de krant te lezen 
terwijl ze van hun frietjes aan 

het genieten waren. 

VOOrgErEcHt
Soep naar keuze.

✻ 

HOOfdgErEcHt 
Kibbeling met frietjes. Geserveerd met

groentesticks, remouladesaus en tomaatjes.
✻ 

nAgErEcHt	
Kinderijsje.

Heb je een allergie? Meld het ons.

Engeland

Engeland Schotland+ + =Ierland Verenigd Koninkrijk 

be
el

d:
 T
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De Engelse James Bond, codenaam 007,
is zo'n beetje de bekendste geheim agent uit de 

geschiedenis. Hij redt telkens op het nippertje de 
wereld, gebruikmakend van spionagegadgets als 
ontploffende horloges, schietende skistokken en

auto’s met raketlanceerders.

Sean Connery George Lazenby Roger Moore Timothy Dalton Pierce Brosman Daniel Craig

vraag	oM	eEn	InkiJKexEmplaar	  van	HEt	bOeKwerEldetErs

ENGELSE FISH & CHIPS MENU € 12.50

enGeLSE	fiSH	&	CHiPS
Menu



hoLlaNdSe	pOt
Menu

VOOrgErEcHt
Soep naar keuze.

✻ 

HOOfdgErEcHt
Lekkere frietjes met naar keuze: schnitzel,

kroket, kaassoufflé, frikandel of kipnuggets. 
Geserveerd met groentesticks, appelmoes

en mayonaise. 
✻ 

nAgErEcHt
Kinderijsje.

Heb je een allergie? Meld het ons.

 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?

vraag	oM	eEn	
InkiJKexEmplaar	  
van	hET	boEK
werEldetErs

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

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. 

Oer-Hollandse lekkernij 
Dit zijn misschien wel de meest oer-Hollandse koekjes die 
we kennen. Niet alleen Nederlanders, maar ook buiten-
landers 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’. 

De wereldberoemde 
tulpen en tulpenvelden 

zijn eigenlijk niet zo 
Nederlands. De eerste 
tulpenbollen komen 
namelijk uit Turkije.

Meer fietsen dan mensen 
Bij de laatste telling zijn er naar schatting 22,7 
miljoen fietsen in Nederland, dat betekent dat 
de gemiddelde Nederlander 1,3 fietsen voor de 
deur had staan. Maar ja, wij Nederlanders gaan 
dan ook overal naar toe op ons fietsje!

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

Waterlandje 
Wist je dat Nederland voor meer
dan 25% ónder de zeespiegel ligt?
Toch houden wij droge voeten
dankzij een systeem van duinen,
dijken en waterwerken.
Schiphol ligt 4,5 meter onder de 
zeespiegel, daarom vinden toeristen 
het soms best spannend om daar te 
landen met het vliegtuig.



13**

Voor deelnemende hotels
www.vandervalkwereldeters.nl

Wereldeters nu ook als maaltijdbox

Wil je thuis ook zo lekker eten? Kijk dan eens op
www.ekomenu.nl/wereldeters. Hier vind je behalve het 
kookboek Wereldeters ook het wereldeters Ekomenu.

Een 100% biologische maaltijdbox met makkelijke
en lekkere recepten voor het hele gezin.


