DE ZONNEVALLEI

Maandag en dinsdag: Gesloten
Woensdag t/m zondag: 11u00 tot ….

dezonnevallei

#dezonnevallei

“WELKOM”
Beste gast
Welkom in De Zonnevallei…
Alvast een beetje geschiedenis over het ontstaan van onze naam.

Het moderne rivierstelsel van Vlaanderen, dat in het Pleistoceen (ca. 2,5 miljoen) reeds in
grote lijnen bestond, schuurde zijn eigen valleien diep in. Alle rivieren waterden toen in
westelijke richting af.
Zo ontstond een groot langwerpig dal met een oost-westelijke hoofdas van 10 tot 20 km
breed, en had een verbreding tot 40 km. (Gent, Zomergem, Stekene) dit dal heeft diepe
uitlopers in de huidige rivierdalen van het Scheldebekken zoals; Leie, Schelde, Dender, Zenne,
Rupel, Dijle en Demer. Het werd verder uitgeschuurd (tot ca. 25 meter onder huidige zeepeil)
tijdens verschillende ijstijden.
Nu wordt dit geheel de “Vlaamse Vallei” genoemd.
Toen de ijskappen smolten steeg het waterpeil tot normale hoogtes. De zee drong toen een
heel eind de Vlaamse vallei binnen, tot aan de mondingen van Dender en Zenne. Waarop
dan vervolgens de vallei ten dele met zand en enkele dunne kleilaagjes werd opgevuld, met
een maximale dikte van ca.30 m.
Nadat de zee zich weer uit de Vlaamse vallei had teruggetrokken, hervatte de erosie weer
haar eeuwige werk om het reliëf te nivelleren. Rivierdalen werden weer opgevuld met
materiaal uit de tussenliggende gebieden.
De zwaarbeladen rivieren verstopten hun eigen beddingen, totdat zowat 10 000 jaar geleden
het water via de Beneden-Schelde een nieuwe uitweg naar zee vond.
Op 1 april 1973 startte intercommunale DDS in Berlare, op de locatie waar de watersportvijver
van Nieuwdonk zich vandaag bevindt, met graafwerken voor de zandwinning. Tijdens deze
werkzaamheden stuitte men op fossiele overblijfselen uit het tertiair (ca. 65 tot 2,5 miljoen
jaar geleden) en pleistoceen (ca. 2,5 miljoen tot 10.000 jaar geleden).
De vondst van verschillende restanten van dieren en een 20-tal werktuigen, waaronder
krabbers en afslagfragmenten van een vuursteenkern (silex-nucleus), bewijst ook de
aanwezigheid van de homo sapiens (mens) in deze vallei. Naar alle waarschijnlijkheid
behoorden deze instrumenten tot de Mousteriaanse cultuur die zo'n 50.000 tot 70.000 jaar
geleden de Vlaamse vallei bevolkte.
Aangezien het hier aangenaam vertoeven is bij zonnig weer, is de naam De Zonnevallei
ontstaan.
We wensen u een aangenaam verblijf in De Zonnevallei
Joeri en Stijn

“SOFTIE’S”
Chaudefontaine still/sparkling

€ 2,30

Coca-Cola / zero

€ 2,30

Fanta Orange

€ 2,30

Fanta Lemon

€ 2,30

Schweppes Tonic

€ 2,50

Schweppes Agrum

€ 2,50

Schweppes premium

€ 2,50

Matcha, Hibiscus, Ginger beer en Chilli, Pink Pepper

Sprite

€ 2,30

Ice tea Regular

€ 2,50

Ice tea Green

€ 2,50

Minute Maid sinaasappel

€ 2,50

Minute Maid Multivitamines

€ 2,50

Minute Maid appel

€ 2,50

Orangina

€ 2,50

Oasis

€ 2,50

Gini

€ 2,50

Red Bull

€ 4,00

Aquarius lemon 33cl

€ 3,00

Aquarius red peach 33cl

€ 3,00

Aquarius orange 33cl

€ 3,00

Cécémel

€ 2,50

Fristi

€ 2,50

“DRAFT BEER’S”
Jupiler alc. 5.2% vol. 25cl

€ 2,40

Jupiler alc. 5.2% vol. 33cl

€ 2,90

Leffe blond alc. 6.6% vol. 33cl

€ 3,00

La Chouffe alc. 8% vol. 33cl

€ 3,50

“BOTTLED BEER’S”
Jupiler Alcoholvrij alc. 0%

€ 2,50

Hoegaarden alc. 4,9%

€ 2,50

Kriek Lindemans alc. 3.5%

€ 3,00

Leffe bruin alc. 6.5%

€ 3,00

Tripel Karmeliet alc. 8,4%

€ 3,50

Vedett alc. 5.5%

€ 3,50

Duvel alc. 8.5%

€ 3,50

Westmalle Dubbel alc. 7%

€ 3,50

Kasteelbier Rouge alc. 8%

€ 3,50

Westmalle Tripel alc. 9.5%

€ 4,00

Cornet Tripel alc. 8.5%

€ 4,00

Chimay Blauw alc. 9%

€ 4,00

Corona alc. 4.5%

€ 4,00

Cubanisto alc. 5.9%

€ 4,00

Bier met rum-aroma met de frisse smaak van citrusvruchten en rietsuiker

“GIN”
Bombay Sapphire

€ 9,00

Smaak:

Een premium zachte Gin met een uitgebalanceerde smaak op basis van 10
geselecteerde specerijen. De botanische kruiden van Bombay Sapphire zijn:
jeneverbessen, zoethout, amandelen, citroenschil, iriswortel, engelwortel,
koriander, kassiebast, staartpeper, malaguenapeper. Resulterend in een
complex, maar toch subtiel karakter.

Tonic:

Schweppes Indian Tonic, Premium Hibiscus of Matcha

Mare

€ 10,00

Smaak:

Deze ‘Mediterrane Gin’ dankt zijn onderscheidende karakter aan de
ongewone kruidendistillaten die deel uitmaken van de gin. Een wandeling
door een Mediterrane tuin brengt deze gin olijven, tijm, rozemarijn en
basilicum. Ze worden bijgestaan door de jeneverbes met zijn tonen,
lavendel- en dennennaalden. Op het palet een krachtige smaak van
jeneverbes, peperig en warm (koriander en kardemom) met hinten van de
kruiden met een frisse ondertoon van citrusfruit. Een lange finish met een
onmiskenbare smaak van basilicum neemt langzaam afscheid.

Tonic:

Schweppes Premium Pink Pepper

G-Vine Floraison

€ 10,00

Smaak: G’Vine is zacht van smaak met een ondertoon van bloemen en gras. Het
smaakpalet van G’Vine is uitgebreid: fluwelig, vol, zacht en fleurig, kruidig,
sterk, intens en stoutmoedig. We krijgen een alcohol die zachter en sterker
is dan een klassieke gin op basis van graan. In het smaakpalet vinden we
naast de aromatische planten ook een zachte toets van de wijnbloesem.
Tonic:

Schweppes Premium Hibiscus

Hendrick’s
Smaak:

Tonic:

€ 11,00

Ontstaan in 1999. Toen een Master Distiller van een bekende whisky in het
geheim experimenteerde met Carterhead en Bennet Stills kwam hij uit op
het uitzonderlijke recept wat nu bekend staat als Hendrick’s. Nog steeds
blijft het een mysterie wie dit is geweest. Hendrick’s is een gin bestaande
uit twee distillaten waar een infusie van rozenblaadjes en komkommer aan
wordt toegevoegd. Hendrick’s is een ‘Distilled Gin’ zoals dat heet.
Eigenzinnig, niet voor iedereen en gehuld in een donkere medicijnfles.
Schweppes Premium Pink Pepper of Schweppes Premium Matcha

“HUISWIJN”
TORO D’ORO Cabernet Sauvignon rood glas

€ 4,00

Helder robijnrode kleur met rode highlights. Intense neus van aardbei, framboos en een
vleugje cacao. Aangenaam en levendig in de mond met een goed gebalanceerde afdronk.

TORO D’ORO Chardonnay wit glas

€ 4,00

Gele kleur met gouden highlights. Intense aroma’s of peer, ananas en acacia bloemen.
Aangenaam en levendig in de mond met milde afdronk en verfrissende toets van exotisch
fruit.

TORO D’ORO Sauvignon rose glas

€ 4,00

Helder roze kleur met een elegante neus van framboos en kersen met een vleugje munt.
Krachtig in de mond met licht zure toets en een interessante afdronk vol van rood fruit.

TORO D’ORO wit/rood/rose fles

€ 20,00

“COCKTAIL”
De Zonnevallei

€ 9,00

Huiscocktail op basis van gin, St Germainlikeur en Schweppes Premium Hibiscus

Moscow Mule

€ 9,00

Op basis van vodka en Schweppes Ginger Beer

Pink Army

€ 9,00

Op basis van vodka, passievrucht en Schweppes Premium Hibiscus

“MOCKTAIL”
Virgin pink army

€ 7,00

Op basis van passievrucht en Schweppes Premium Hibiscus

Matcha man

€ 7,00

Op basis van limoensap en Schweppes Premium Matcha

“ZOMERS”
Quint Sangria Rood

€ 8,00

*afgewerkt met fruit

Quint Mojito
Op basis van witte rum, munt en rietsuiker

€ 9,00

“SNACKS”
Chips Croky – zout, paprika & pickles
Bierplank

€ 2,00
€ 9,00

“APERO”
Martini wit/rood

€ 4,00

Martini Bellini

€ 6,00

Porto wit/rood

€ 4,00

Pineau de Charentes

€ 5,00

Passoa + frisdrank suppl.

€ 5,00

Vodka Eristoff + frisdrank suppl.

€ 6,00

Vodka Eristoff Red + frisdrank suppl.

€ 6,00

Havana Club 3 años + frisdrank suppl.

€ 6,00

Havana Especial 40% + frisdrank suppl.

€ 7,00

Brugal Especial + frisdrank suppl.

€ 6,00

Brugal Superior + frisdrank suppl.

€ 7,00

Glas Cava

€ 5,00

Kirr

€ 5,00

Kirr Royal

€ 6,00

Fles Cava

€ 25,00

“DIGESTIEF”
Jenever Filliers

€ 5,00

Bailey’s Irish Cream

€ 6,00

Cognac 40%

€ 6,00

Amaretto Disaronno

€ 6,00

Cointreau

€ 6,00

J&B Whiskey + frisdrank suppl.

€ 6,00

The Famous Grouse Whiskey + frisdrank suppl.

€ 8,00

“HOTTIE’S”
Koffie

€ 2,40

Koffie van specialty beans

€ 2,80

Koffie decafeïne

€ 2,40

Espresso

€ 2,40

Koffie verkeerd

€ 2,80

Cappucino - met melkschuim of slagroom

€ 3,00

Latté Machiatto *Gekoelde Latté ook verkrijgbaar

€ 3,00

Latté Machiatto speculoos

€ 3,50

Latté Machiatto caramel

€ 3,50

Latté Machiatto hazelnoot

€ 3,50

Latté Machiatto vanille

€ 3,50

French koffie* - met Cognac

€ 6,50

Irish koffie* - met Whisky

€ 6,50

Italian koffie* - met Amaretto

€ 6,50

Hasseltse koffie* - met Jenever

€ 6,50

Lipton Thee

€ 2,40

Green Sencha, Lemon, Rozenbottel, Bosvruchten, Asian White,
English Breakfast, Camomile, Munt

Warme chocomelk

€ 3,00

Warme chocomelk met slagroom

€ 3,50

“BRASSERIE KAART”
Keuken geopend van 12u00 tot 18u00

Ambachtelijke kaaskroketten (2st.)

€ 12,00

Ambachtelijke garnaalkroketten (2st.)

€ 16,00

Duo van garnaal en kaaskroket

€ 14,00

Croque

€ 10,50
€ 11,00
€ 12,00

monsieur
Hawaï
bolognaise

Spaghetti bolognaise
carbonara

€ 12,00
€ 12,50

Stoofvlees met frietjes

€ 16,00

Vol au vent met frietjes

€ 16,00

Ribbetjes met gepofte aardappel

€ 18,00

Sauzen;
Mayonaise of ketchup

€ 1,00

Supplementair;
Frietjes, kroketten

€ 2,50

Om iedereen een goede service te kunnen bieden, gelieve uw keuze te
beperken tot 3 verschillende gerechten per tafel.
1 rekening per tafel!

“KIDS”
Keuken geopend van 12u00 tot 18u00

Croque Monsieur

€ 8,00

Spaghetti bolognaise
carbonara

€ 7,00
€ 7,50

Ribbetjes met frietjes

€ 14,00

Kippenboutjes met frietjes en appelmoes

€ 12,00

“VEGGIE”
Keuken geopend van 12u00 tot 18u00

Gegratineerde aubergines met mozzarella en tomatensaus € 14,00
Pasta pesto

€ 13,00

Om iedereen een goede service te kunnen bieden, gelieve uw keuze te
beperken tot 3 verschillende gerechten per tafel.
1 rekening per tafel!

“DESSERTS”
Van 14u00 tot 17u00 (afhankelijk van de drukte kan dit tijdstip wijzigen)

Brusselse wafel -

met poedersuiker OF bruine suiker

€ 5,00

Brusselse wafel -

met suiker EN boter

€ 5,50

Brusselse wafel met roomijs

€ 6,50

* supplement slagroom

€ 0,50

Brusselse wafel mikado - roomijs en chocoladesaus

€ 7,50

Pannenkoeken -

met poedersuiker OF bruine suiker

€ 5,00

Pannenkoeken -

met suiker EN boter

€ 5,50

Pannenkoeken met roomijs

€ 6,50

* supplement slagroom

€ 0,50

Pannenkoeken mikado * supplement slagroom

Dame Blanche

roomijs en chocoladesaus

€ 8,50
€ 0,50

€ 8,50

“IJSJES”
Raket

€ 1,50

Calippo – Lemon, Cola & Orange

€ 2,50

Push Up Haribo

€ 2,50

Super Twister Haribo

€ 2,50

Cornetto - Classic & Aardbei

€ 2,50

Schatkistje

€ 2,50

Magnum - Almond, Classic & White

€ 3,00

King Cone – Vanille & Chocolade

€ 3,50

Cookie Dough “Ben and Jerry's”

€ 4,00

“ALLERGENENLIJST”
Voor informatie rond allergenen gelieve u te wenden tot ons personeel.
De samenstelling van onze gerechten en hun ingrediënten kunnen ten allen tijden wijzigen.

