
Broodjessandwiches

Broodje kroket

Broodje frikandel

Broodje kaassoufflé

Broodje jonge kaas

Broodje Achterham

broodje hamburger

Broodje saté

Keuze uit: zacht broodje bruin of wit.

€2,50

€2,50

€2,00

€2,00

€2,00

€4,25

Fitness sandwich
Belegen kaas, beenham, kipfilet en 
sla

Bootcamp sandwich
Twee Van Dobben kroketten

Klim sandwich
Brie met walnoten en honing uit  
de oven

Sup sandwich
Tonijn, kappertjes en salade

Survival sandwich
Gebakken ei met spek en kaas

Keuze uit: volkorenbrood, maisbrood 
of witbrood.

€5,50

€4,75

€5,25

€5,25

€5,25

panini’s

panini vlam
Warme panini met pittig gekruid 
vlees en 48+ kaas

panini pollo
Warme panini met kip

€4,75

€4,50

tosti’s

tosti kaas

tosti ham/kaas

€2,00

€2,00

€4,75



uitsmijters

uitsmijter kaas

uitsmijter ham 

uitsmijter ham/kaas

Keuze uit: volkorenbrood, maisbrood 
of witbrood.

€4,50

€4,50

€5,50

salade

Valley salade
Stel je eigen salade samen:
4 ingrediënten
6 ingrediënten

Keuze uit: croutons, ei, feta, 
geitenkaas, ham, kaas, kip, 
komkommer, mais, olijven, paprika, 
pijnboompitten, spek, tomaat, tonijn, 
ui of walnoten

Sla dressing: caesar, honing- 
mosterd of yoghurt.

€6,95
€9,95

TussendoortjesBorrelhapjes

Handfruit
Appel of banaan

Donut
Keuze uit verschillende soorten

mUFFIN
Keuze uit verschillende soorten

dUDOK APPELTAART
Slagroom €0,75

€3,25

€2,50

€1,75

€0,75Vlammetjes
8 stuks

Kaastengels
8 stuks

van dobben bitterballen
8 stuks

Bittergarnituur koud
Kaasblokjes, salami, olijven en 
leverworst

bittergarnituur warm 
Bitterballen, vlammetjes,  
kaasTengels

€7,95

€8,75

€6,50

€5,50

€5,50



menu’ssoepen

Valley burger menu
Geserveerd met frites en salade

Saté menu
Geserveerd met frites en salade

€9,95

€9,95

Tomatensoep
Geserveerd met stokbrood

erwtensoep
Geserveerd met stokbrood

€4,50

€4,50

frites

Frikandel

Kaassoufflé

kroket

Frites

frites met snack
Keuze uit: frikandel, kaassoufflé of 
kroket

Sauzen 
Keuze uit: satésaus, mayonaise, 
ketchup of curry

€2,00

€3,50

kids

kids sandwich
Witte of bruine boterham met 
hagelslag, jam of pindakaas

frites met kipnuggets
6 stuks

poffertjes
12 stuks

€2,00

€3,50

€1,50

€1,50

€1,50

€4,50

€0,25



bierenkoude dranken

€2,00

€2,40

€2,40

€2,50

€2,50

€3,00

Diverse frisdranken vanaf

chaudfontaine
Blauw of rood

aquarius
Blauw, wit, geel of rood

doubdle
Energiedrank 

Verse jus d’orange klein

verse jus d’orange groot

Eiwitshake

€2,00

€2,00

€2,60

€2,60

€2,00

€2,00

wijnen

Huiswijn
Droge of zoete witte wijn, rode wijn 
of rosé.

karaf huiswijn
Droge of zoete witte wijn, rode wijn 
of rosé.
 
fles Huiswijn
Droge of zoete witte wijn, rode wijn 
of rosé.

€2,50

€2,00

€2,20

€4,95

€2,95

€1,50

€2,90

€6,95

keizerskroon

palm

amstel malt 0%

hoegaarden wit

amstel Radler 2%

leffe
Bruin of blond

La chouffe

Warme dranken

thee

Koffie

espresso

cappuccino

Koffie verkeerd

Caffè latte

Warme chocomelk
Slagroom €0,30

€2,20 €13,95

€2,20

€3,50


