
Val-Val-Drie januari 2021 
 
Voor eenieder die wij nog niet gesproken of gezien hebben, allereerst de beste wensen vooral in 
goede gezondheid voor het inmiddels begonnen nieuwe jaar! 
Laten we hopen dat we dit jaar weer iets meer normaal kunnen leven, werken en vooral genieten! 
   
En wat een super creatieve start van het nieuwe jaar van “onze Hofnar”!  
Een gezellige en innovatieve zaterdagavond en zondagochtend & -middag hebben zij voor iedereen 
samengesteld.  
 
Daarbij kunnen lekkere hapjes of een leuk ontbijt een mooie en gezellige aanvulling zijn aan deze 
momenten. Speciaal voor Val-Val-Drie 2021 willen wij u wat mogelijkheden bieden om het nog iets 
specialer te maken. 
 

Ontbijt “VV3 2021” 
Een lekker klassiek ovenvers ontbijtje dat per 2 personen te bestellen is en wordt op zondag morgen 

tussen 08.30 en 10.00 GRATIS bij u in groot Valkenswaard bezorgt! 
Natuurlijk ook een leuk idee om een ander eens te verrassen deze ochtend! 

 
2 croissants & 2 kleine harde bruine broodjes & 2 kleine harde witte broodjes & 2 mini krentenbol  

=== 
 Jong/belegen kaas & Beenham & fruit salade 

Scharrel ei salade & Gebraden rosbief & roomboter 
Gerookte zalmfilet & filet americain & Franse roombrie  

=== 
Scrambled eggs & ontbijtworstjes (zelf 1 min. Opwarmen magnetron) 

=== 
Verse jus d’orange met boerenyoghurt 

€ 27.50 voor 2 persoon  
 

Snaaien en Smeren; 
Genieten voor 2 personen van allerlei lekkere koude en warme hapjes en smeersels! 

   
Brabantse boeren-met-worst 
“Sjoelschijven” gehakt/kaas 

Paté met uienconfituur 
Kempische gerookte ham 
Filet americain Martino 

Scharrel-ei-salade 
Truffel mayonaise 
Franse roombrie 

Extra belegen kaas 
Mediterrane aardappelchips  

Tros tomaatjes 
& 

4 gehaktballetjes in satésaus (zelf 2 min. opwarmen magnetron) 
& 

Mini stokbrood (zelf afbakken) 
€ 15.00 /schaal voor 2 personen 



 

 
Luxe happen; 

Truffel salami 
Iberische ham & meloen part 

Mini carpaccio klassiek 
Pincho aioli 

Vitello tartufo 
Wrap tonijn & rucola 

Mini cocktail Hollandse garnalen sherry mayonaise 
Scampi look spies 

Spiesje warm gerookte zalm 
Tros tomaatjes 

Peppadew gevuld met roomkaas 
Tête de Moine (aromatische schaafkaas) 

Luxe gemengde noten 
& 

Bourgondisch stoofpotje van rund (zelf 3 min. Opwarmen magnetron) 
&  

2 zachte mini broodjes erbij 
€ 30,00 /portie voor 2 personen 

 
 


