
Restaurant PC, gevestigd in een Rijksmonumentaal pand ontworpen door één van 

Nederlands grootste architecten; Pierre Cuypers.

Het monumentale pand komt na de recente verbouwing meer tot zijn recht. De 

bogen zijn geopend en een schitterende doorkijk heeft zich ontpopt. De keuken is in zijn 

geheel vernieuwd en alles samen komt dit zeker de kwaliteit en de beleving ten goede.

Onze chef-kok Mick Bos heeft in verschillende vooraanstaande restaurants 

gewerkt en werkt sinds maart 2018 bij ons. Onder zijn leiding is het keukenteam 

vernieuwd en bedenkt hij de mooiste creaties en lekkerste gerechten.

Laat u verrassen door goede kwaliteit, creativiteit en de hoge betrokkenheid van onze 

medewerkers. Bij restaurant PC proeft u de ideale combinatie van heerlijke, verfijnde 

gerechten bereid met verse seizoensgebonden ingrediënten en op een prachtige wijze 

gepresenteerd.

Maken wij dit alles waar? Maak ons gelukkig en vertel het door! 



VOORGERECHTEN
Rollade van gerookte eend / mango / witte aceto / roodlof

Pannacotta van rode biet / roquefort / walnoot / gerookte boter

Rilette van kabeljauw / augurk / radijs / kreeftenmayonaise    

TUSSENGERECHTEN
Paddenstoelensoep / duxelle / truffelolie

Kreeftenbisque / kruidenroom / basilicumolie

HOOFDGERECHTEN
Wildzwijnfilet / savooi kool / paarse wortel / jus van jeneverbes

Bedje van bladerdeeg / spinazie / ricotta / eekhoorntjesbrood / gerookte knoflookjus 

Gebakken wijtingfilet / venkelrisotto / sinaasappel beurre blanc

Supplement apart bij te bestellen bij hoofdgerechten:

friet, bakaardappeltjes, gemengde salade; € 4,00 per supplement

   

DESSERTS
Clafoutis / mousse van Ruby chocolade / girotte kers / krokant caramel 

Tiramisu / lange vinger / koffieschuim

Kaas / roggebrood / homemade Chutney (toeslag €3,00)

Menu 3-gangen menu: € 34
4-gangen menu: € 40

Volgt u een dieet of heeft u een voedselallergie? Meld het ons!

Restaurant PC | www.restaurantpc.nl | Facebook @parkhotelvalkenburg | Instagram @parkhotel.valkenburg



À la carte

Volgt u een dieet of heeft u een voedselallergie? Meld het ons!

Restaurant PC | www.restaurantpc.nl | Facebook @parkhotelvalkenburg | Instagram @parkhotel.valkenburg

VOORGERECHTEN
Carpaccio / truffelmayonaise / Parmezaan / pijnboompitten

 

TUSSENGERECHTEN
Kreeftenbisque / rilette van vis / kruidenolie

Procureur van livar / aspergebitterbal / kalfsjus

HOOFDGERECHTEN
Tournedos / mousseline van La Ratte aardappel / zomergroenten / portsaus

Pasta scampi / rucola / Parmezaan / tomatenjus

Supplement apart bij te bestellen bij hoofdgerechten:

friet, bakaardappeltjes, gemengde salade; € 4,00 per supplement

   

DESSERTS
Dame blanche / 3 bereidingen van chocolade

Kaas / roggebrood / homemade Chutney

€ 16

€ 8

€ 12

€ 25

€ 19

€ 9

€ 10


