
Smakelijk eten! 
Selamat makan, Buen provecho, 
Have a nice meal, Buon appetito, 

Smaklig måltid. 



Voor je ligt onze spiksplinternieuwe Van der Valk Wereldeters 
kindermenukaart. Voor deze menukaartkaart heb ik me weer

laten inspireren door het bekroonde kookboek Wereldeters.
Terwijl ik over de wereld reisde hebben de kinderen uit

verschillende landen mij laten zien wat zij eten, welke spelletjes
zij leuk vinden en vertelden zij mij leuke weetjes over hun land.

Eenmaal terug in Nederland heb ik de jongste Van der Valk kinderen alles 
verteld over mijn reizen en hebben we samen de lekkerste gerechten, 

de leukste spelletjes en de grappigste weetjes gekozen voor deze 
kindermenukaart zodat jullie ze ook kunnen proeven, spelen en leren! 

We vinden het heel erg leuk om te horen wat je van deze menukaart vindt. 
Wat is jouw favoriete menu? En weet jij misschien nog een

lekker buitenlands gerecht? Geef het dan aan mij door en wie weet bezoek 
ik dan het land van jouw keuze om jouw favoriete gerecht te

gaan proeven! Als het echt lekker is zullen we het op de kaart zetten
en krijg jij een Wereldeters kookboek cadeau!

Laat het ons weten via info@vandervalkwereldeters.nl

Ben jij een echte Timo kok in de dop en wil jij thuis de lekkerste gerechten 
maken? Het Wereldeters kookboek is te koop bij het merendeel van onze 
hotels en in de boekwinkel. Ga er maar eens goed voor zitten, want er is 

veel te puzzelen, te lezen en te smullen!

Smakelijk eten! 
Selamat makan, Buen provecho, Have a nice meal,

Buon appetito, Smaklig måltid. 

Ben jij al een
Wereldeter?

Vlaggenwedstrijd
Hierboven staan de vlaggen van de zes 
landen waar ik deze keer ben geweest.
Weet jij welke vlag bij welk land hoort?

Mail je antwoord naar
info@vandervalkwereldeters.nl en
maak kans op het kookboek Wereldeters 
én een gratis kindermenu bij één van
onze vestigingen.

dOe Mee 
& Win!
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tinIË

• IndonesIsche kIpsaté
• argentijnSe biefstuk
• aMeRIkaanSe Pancakes
• ItalIaanse penne bolOgneSe
• ZweeDse Zalm
• hollandSe pOt

aMeRIKa



Indonesië

< OFFICIËLE NEUSMETER

Duizenden eilanden 
Indonesië ligt in Azië en is het grootste eilandenrijk ter wereld.
Er zijn meer dan 15.000 eilanden waarvan er maar 5% wordt bewoond.
Wat betreft natuur heeft Indonesië echt ongeveer alles: bergen, vulkanen, 
watervallen, prachtige onderwaterwereld, mooie stranden, rijstterrassen, 
jungle en ga zo maar door. Van dit land ga  je dromen!

Snotaap 
In Indonesië leven heel veel apen.
Bijvoorbeeld de neusaap. Die herken je 
aan zijn enorme neus. Sommige apen 
hebben een neus van wel 15 centimeter! 
Vrouwtjes vinden de neusaap met de 
langste neus het knapst. 

1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm 13 cm 14 cm 15 cm

Wajang is een
Indonesisch poppen-
spel. De poppen zijn 

meestal plat en hebben 
beweegbare armen 

op stokjes. Op een wit 
doek waarachter een 

brandende lamp is 
gezet, kun je alleen hun 

schaduw zien. 

vooRgeRechT
Soep naar keuze.

✻ 

hoofdgeRechT
Kipsaté met nasi. Geserveerd met satésaus 

groentesticks, atjar en kroepoek.
✻ 

nageRechT 
Kinderijsje.

Menu
IndonesIsche kIpSatÉ

Heb je een allergie? Meld het ons.

INDONESISCHKIPSATÉ MENU € 12,50

Het hoofdgerecht is ook los te bestellen à € 8,50
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hoe lang is 
jouW neuS?

HELP DEZE WAJANG ONTSNAPPEN!

HOE ZOU JOUW DROOM EILAND ERUIT ZIEN? OMCIRKEL EN VUL AAN...



vooRgeRechT
Soep naar keuze.

✻ 

hoofdgeRechT 
Mals biefstukje in eigen jus. Geserveerd met

mais, frietjes en groentesticks.
✻ 

nageRechT 
Kinderijsje.

Menu
aRGentIJnSe BIeFSTuK

Heb je een allergie? Meld het ons.Het hoofdgerecht is ook los te bestellen à € 8,50

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 sprookjes-
huwelijk met een prachtige bruidsjurk, een gouden koets 
en gasten vanuit de hele wereld. 

Vliegensvlug
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 wor-
den gebruikt om plumeaus van 
te maken? welK DieR legT welK ei?

 
Kip 
Gans
Kieviet
Nandoe

.......

.......

.......

.......

Van een gewoon meisje 
naar Hare Koninklijke 

Hoogheid Koningin Máxima, 
Prinses der Nederlanden, 

Prinses van Oranje-Nassau.

Weet jij wat een plumeau is?

ARGENTIJNSE 

BIEFSTUK MENU 

€ 12,50

     Zilver en topsporters 
Argentinië kennen wij natuurlijk allemaal als het land van onze koningin! 
De naam Argentinië is afgeleid van het Latijnse woord ARGENTUM,
wat zilver betekent. Het is zo genoemd omdat de kolonisten geloofden dat 
het land vol zilver zat, maar er is nooit wat gevonden. Wat Argentinië wel 
zeker heeft zijn veel topsporters: het beste internationale poloteam en
wereldkampioenen voetbal als Diego Maradona en Lionel Messi.

Argentinië

help timo ZiJn voetbal teRug Te vINDen!
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VERBIND DE CIJFERS EN KLEUR IN

1 2 3 4

Argentijnen 
zijn echte vlees-

eters. De biefstukken zijn 
groot, mals en sappig.

Logisch, omdat de koeien 
daar vrij mogen grazen

op de uitgestrekte
groene pampa’s.



Achter de tralies
In Amerika hebben ze een paar wel hele bijzondere wetten.
Als je hier ooit naar toe gaat, bereid je dan goed voor zodat
je niet achter de tralies verdwijnt.
1.  In Alabama is het bij wet verboden om een 

valse snor te dragen. Het doel van deze wet 
is om geen lachbuien te krijgen in de kerk.

2. Op de snelweg in Utah hebben vogels altijd voorrang.
3.  In Californië is het verboden om een paard te laten 

struikelen.
4.  Op zondag mag je als ongetrouwde vrouw 

in Florida niet parachutespringen.

Stars en stripes
Amerika wordt ook wel de Verenigde Staten (VS) genoemd.
Het grote land bestaat namelijk uit 50 verschillende staten. Op de
Amerikaanse vlag – de ‘stars en stripes’ – vind je precies 50 sterren
die verwijzen naar deze verschillende staten, tel ze maar eens na.
Deze vlag is trouwens ontworpen door een 17-jarige jongen voor een 
schoolproject. Hij kreeg een zesje. 

Amerika

vooRgeRechT
Soep naar keuze.

✻ 

hoofdgeRechT 
Pancakes. Geserveerd met

seizoensfruit en honing.
✻ 

nageRechT 
Kinderijsje.

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

H
eb

 je
 e

en
 a

lle
rg

ie
? 

M
el

d 
he

t o
ns

.

Menu
amerIkaanSe pancaKes

PANCAKES MENU € 12,50

maaK dit sTinKDieR coMPleet

woORdZoeKer
Kan Jij Deze staten vinden?
Alabama
Texas
Florida
Alaska
Utah

Idaho
New York
Ohio
Maine

n i d a h o f a

e b n l g x r s

a e w b n o f a

k x y a e h d i

s a o m t i a n

a s r a r o h e

l s k o m l a h

a u l d r s t o

c f p i x k u w

h t e a k r t m

Bedenk zelf ook een wet,
die het leven van een sheriff nog leuker maakt.

Doggy Bag
Als je echt genoeg hebt

gegeten en je vindt 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 alle restjes

mee naar huis.

Flinke stinker
Er zijn 12 soorten stinkdieren.
De bekendste is het gestreepte 

stinkdier, deze leeft in Noord-Amerika. 
Zijn naam heeft hij te danken aan 

zijn geheime wapen waarmee hij zich 
verdedigt tegen roofdieren. Dit wapen 
gebruikt hij pas nadat hij een aantal 

keer gewaarschuwd heeft, zoals: 
stampen, klappertanden, het roofdier 
recht aankijken of in een handstand 
staan. Mocht dat niet genoeg zijn…

dan spuit hij een hele sterke
vieze geur tot wel vijf meter.

Getverderrie!



Luilekker land 
Italië is een ideaal vakantieland met zon, zee, strand, cultuur
en heerlijk eten. Vooral het ijs is echt wereldberoemd, vaak
zelfgemaakt en je kunt kiezen uit heel veel bijzondere smaken.
In de zomer staan er vaak tot diep in de nacht lange rijen voor
de ijssalons. Uitvindingen worden en werden er ook genoeg
gedaan: van het ijshoorntje tot de thermometer, de typemachine,
de piano, de Vespa en de bril. Het is allemaal bedacht in Italië.

Italië Naast pizza, eten Italianen ook heel veel 
pasta, gemiddeld wel 26 kilo per jaar.
De oorsprong van pasta ligt waarschijnlijk in 
het oude China, ze zeggen dat de Italiaanse
ontdekkingsreiziger Marco Polo in de
13de eeuw het recept vanuit China heeft 
meegebracht. Er zijn ondertussen wel
600 verschillende soorten pasta over
de hele wereld. De meest voorkomende 
pastavorm is spaghetti. In het Italiaans 
betekent het woord "dunne draden".

Weet jij nog andere pastavormen?

Knappe koppen
Veel uitvinders, kunstenaars, componisten en ontwerpers 
komen uit Italië. Om maar wat grote namen te noemen: 
Michelangelo, Leonardo da Vinci, Vivaldi, Prada, Gucci 
en Benetton. En dacht je dat de Jeans (spijkerbroek) uit 
Amerika kwam? Mis. De stof komt oorspronkelijk uit 
Genua (verbasterd tot jeans) en werd in de 17e eeuw al 
door Italiaanse zeelieden gedragen.

Overal en altijd
Italië kent een lange geschiedenis in de mode. Van het klassieke gewaad van
het oude Rome tot de moderne mode van nu, met als modehoofdstad Milaan.
Door het gebruik van luxe stoffen en de vele uren handwerk die erin zitten is 
de Italiaanse mode altijd iets bijzonders. De trends van nu, werden soms wel 
tientallen jaren geleden door Italiaanse modemerken ingezet. De Italianen lopen 
niet mee met de trends, maar beginnen ze.

vooRgeRechT
Soep naar keuze.

✻ 

hoofdgeRechT 
Penne Bolognese. Geserveerd met snoeptomaatjes, 

groentesticks en geraspte kaas.
✻ 

nageRechT 
Kinderijsje.

Het hoofdgerecht is ook los te bestellen à € 8,50
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Menu
ItalIaanse penne bolOgneSe

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

PENNE BOLOGNESE MENU € 12,50

welKe spaghettI DRaad kOmT Uit biJ jUlIUs?

ben jiJ oOK een knaPpe KOP,
 lOS dan DeZe sUdOKu op!

A B C D E F G

Welke vorm?
Mode is erg belangrijk in de 

Italiaanse cultuur. Zowel mannen 
als vrouwen zijn ijdel en besteden 

veel tijd aan hun uiterlijk. Misschien 
komt dat wel doordat de vorm van 
het land zelf al op een kledingstuk 

lijkt, zie jij welke?



Ruimte en ongerepte natuur 
Zweden is een land waar nog veel ruimte is en waar je kan genieten van de
ongerepte natuur. De vele meren, nationale parken en de bossen met elanden,
lynxen, beren en wolven. Maar Zweden kennen we ook door de IKEA, ABBA
(de musical Mama Mia), Pippi Langkous, Nils Holgersson en de Vikingen.
Helemaal in het noorden ligt Lapland, hier kan je het noorderlicht zien en
daar is het soms de hele dag donker (midwinter) of juist licht (midzomer).

Extra zakgeld
Ingvar Kamprad, kreeg als 17-jarige jongen extra zakgeld 
omdat hij het goed deed op school. Met dat geld richtte hij 
IKEA op, hij verkocht daar van alles: pennen, sieraden, 
panty's, teveel om op te noemen. In 1948 besloot hij vooral 
meubels te gaan verkopen, zo kennen wij het nog steeds. 
De namen van de meubels zijn vrij simpel, denk aan: Billy, 
Klipan, Stig en Malm. Omdat Ingvar dyslectisch was.

Midzomer
De midzomeravond of kortweg midzomer 
is samen met Kerstmis het belangrijkste 

feest, namelijk de start van de zomer! 
Het wordt gevierd op de vrijdag, rond

de langste dag van het jaar, 21 juni.
Er wordt dan door jong en oud
om een met bloemen versierde

meiboom gedanst. Deze dag eten ze 
vooral haring, aardappels en aardbeien 
en daarbij wordt vooral veel gedronken. 

Meisjes plukken bloemen en leggen
deze onder hun hoofdkussen in
de hoop op mooie dromen over

hun toekomstige echtgenoot.

3 x 3 = 6… wiedewiedewiet + 2 = 9 
Wie kent dit beresterke meisje met rode vlechtjes en twee 
kleuren kniekousen nou niet? De Zweedse Pippi Langkous
ofwel Pippilotta Victualia Rolgordijna Kruizemunta 
Efraïmsdochter Långstrump is wereldberoemd. Ze is
brutaal, schatrijk, heel vrolijk en woont in Villa Kakelbont. 

Zweden

vooRgeRechT
Soep naar keuze.

✻ 

hoofdgeRechT 
Gebakken zalm met worteltjes. Geserveerd met 

frietjes, Hollandaise saus en groentesticks.
✻ 

nageRechT 
Kinderijsje.

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

ZWEEDSEZALM MENU € 12,50

weeT jiJ de naMen
van miJn aapJe eN 

miJn paaRd?

Zweeds raadsel
Weet jij het verschil tussen kruis-
woordraadsel en een Zweedse puzzel?
Het is eigenlijk hetzelfde, alleen bij een
Zweedse puzzel staan de omschrijvingen 
van de in te vullen woorden in de puzzel 
zelf, in plaats van ernaast zoals bij een 
gewone kruiswoordpuzzel.

dwenze = ........................

looidnercht = ........................

geinvink = ........................

lamz = ........................

renmee selnon = ........................

dimermoz = ........................

dalnalp = ........................

KAN JIJ DEZE
ZWEEDSE PUZZEL OPLOSSEN?

De pijltjes laten zien welke richting
je de woorden kan invullen.

In de vakjes met hetzelfde cijfer
moet ook steeds dezelfde letter.

We hebben al twee letters
voor je ingevuld.BRO

n: 
Den

kSp
oR

t j
UN

IoR

De Vikingen
Waren de beste boten-

bouwers van hun tijd. In alle 
Vikingschepen kon gezeild én 

geroeid worden. Ze maakten snelle 
en lichte boten met een drakenkop 

of een slangenkop op de boeg. 
Mensen dachten vaak dat het een 
zeemonster was: de kop van een 

draak, de zeilen als vleugels en de 
roeispanen als poten. 

KLEURPLAAT
Van wie droom jij?

DYSLECTISCHE PUZZEL
Bij de onderstaande woorden hebben
we de letters door elkaar gehusseld.

Zie jij welke woorden het zouden moeten zijn?

blèren

daar
wonen

Amerikanen
kunstwerk

....
wachten

zacht
metalen
kokertje

niet
echt

inwoner
van 

Ierland
steen ieder

aan je 
voeten
zitten
t...n
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Nederland

Meer fietsen dan mensen 
Nederland is een echt fietsland. We pakken
de fiets naar ons werk, naar school, de winkel, 
de sportvereniging en ga zo maar door.
We kunnen niet meer zonder ons stalen ros!
In totaal hebben 17 miljoen inwoners samen 
maar liefst 22,8 miljoen fietsen!
Dit is gemiddeld 1,3 fiets per persoon.

Op de boerderij... 

vooRgeRechT
Soep naar keuze.

✻ 

hoofdgeRechT 
Lekkere frietjes met naar keuze: schnitzel, kroket, 
kaassoufflé, frikandel of kipnuggets. Geserveerd

met groentesticks, appelmoes en mayonaise. 
✻ 

nageRechT 
Kinderijsje.

Het hoofdgerecht is ook los te bestellen à € 5,25
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Menu
HollaNDSe pot

Oranjegekte
De kleur oranje staat symbool voor Nederland, dat heeft natuurlijk te maken 
met de koninklijke familie; het Huis van Oranje-Nassau. Tijdens Koningsdag 
kleurt heel Nederland oranje. Net als bij belangrijke sportevenementen zoals 
het Europees- en Wereldkampioenschap voetbal. Wij noemen dit: oranjegekte 
of oranjekoorts.

Zoek 2 precies
dezelfde Oranje

supporters

 Muntdrop,
honingdrop, Engelse

drop, dropveters,
katjesdrop, dropsleutels …

Er wordt nergens ter wereld 
zo veel drop gegeten als in 

Nederland. We eten hier ruim 
33 miljoen kilo drop per jaar 

(ongeveer 8 miljard dropjes)! 
Welke drop vind jij het

lekkerst?

IS DAT BIJ
JOU THUIS OOK?
Hoeveel mensen 

wonen er en hoeveel 
fietsen zijn daar?

Laag en hoog 
Slechts 50% van Nederland ligt meer dan een meter boven de zeespiegel.
Schiphol, het grootste vliegveld, ligt zelfs 4,5 meter onder de zeespiegel, daarom
vinden toeristen het soms best spannend om daar te landen met het vliegtuig.
Gelukkig dan maar dat Nederlanders de langste mensen van Europa zijn:
mannen zijn gemiddeld 1,83 en vrouwen 1,69 meter. In het buitenland staan wij 
vooral bekend om onze tulpenvelden, houten klompen, heerlijke stroopwafels, 
koeien, molens, drop, duizenden fietsen en onze zuivelproducten. 

Aan de kleur van boter
kan je zien waar de koeien hebben 
gestaan. Bij koeien uit de stal, is de 
boter bleek. Als ze buiten hebben 

gestaan, is de boter veel geler.
Ze noemen dat soms ook grasboter, 
omdat koeien buiten in de wei vers 

gras hebben gegeten.

Wist je dat kippen
met witte oorlellen meestal 
witte eieren leggen en dat 
kippen met roze oorlellen 

meestal bruine eieren
leggen?!

In de tijd van Napoleon
gebruikten Nederlandse boeren de

houten vaten waar ze kaas maakten,
als helm. Zo verdedigden ze de

boerderijen die de soldaten wilden
plunderen. Toen is de scheldnaam

“kaaskoppen” ontstaan.

bOteR, kaas en eIeRen

HOLLANDSE POT MENU € 10,50



Jong geleerd, oud gedaan
Oplossingen

welK DieR legT welK ei?
Kip 

Gans

Kieviet

Nandoe

1

2

3

4

nidahofa

ebnlgxrs

aewbnofa

kxyaehdi

saomtian

asrarohe

lskomlah

auldrsto

cfpixkuw

hteakrtm

welKe spaghettI DRaad kOmT Uit biJ jUlIUs?D

DYslecTiSche pUzZel 
dwenze = zweden 
looidnercht = noorderlicht
geinvink = vikingen
lamz = zalm
renmee selnon = meneer nelson
dimermoz = midzomer
dalnalp = lapland

aapJe >  meneer nelson
paaRd >  witje

de naMen van het 
aapJe eN Het paaRd 
van pIpPi laNgKouS:
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Duur�aamheid
Hotel nijmeGen-leNt

De ouders van Joep (7) en Sem (10)
vormen de directie van Hotel Nijmegen-Lent 

Moeder Marije vertelt: “We zien ons team als 
een mini-samenleving. We zijn heel sociaal 

betrokken bij onze medewerkers én bij de 
samenleving buiten ons bedrijf. Op het 

gebied van sponsoring richten we ons 
voornamelijk op
kinderen en senioren, we verzorgen 
bijvoorbeeld in ons dorp de kleding 
van de voetbaljeugd en doneerden 
eind december de brunchbuffetten
aan het bejaardenhuis in de buurt

om voedselverspilling tegen te gaan. 
Tijdens de lockdowns gingen onze mede-

werkers in de omgeving vuil verzamelen 
omdat er in het hotel bijna geen werk meer 

was, een echte win-win situatie!
  

Wij blijven vooral bij onze generatie-
overschrijdende visie. Dat betekent dat we
bij elke beslissing afwegen hoe duurzaam iets 
is. Aan de ene kant: wat is de impact op het 
klimaat? En aan de andere kant: hoe lang gaat 
iets mee?
 
Ons Hotel is gebouwd met bakstenen die zijn 
gemaakt door de steenfabriek hier uit de buurt, 
deels met klei uit de Waal. Daarnaast heeft
het hotel overal triple glas om de warmte
buiten het pand te houden. Het kost immers 
meer energie om een pand te koelen dan een 
pand te verwarmen.”

“De stenen van ons 
hotel zijn gemaakt 
van klei uit de Waal.”  

Joep (7) en Sem (10)
vertellen wat papa en mama
doen in Hotel Nijmegen-Lent: 




