INFORMATIEBROCHURE
Buffetten en menu’s

Welkom bij
Van der Valk Hotel Drachten
Hotel Drachten is door de centrale ligging in het noorden van het land bij uitstek
geschikt als ontmoetingsplaats voor uw bijeenkomsten.
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Receptie- en feestarrangementen
Buffetten en menu’s
Hotelaccommodatie
Routebeschrijving
Aanvullende informatie

Sales afdeling
T: 0512 - 58 63 07
E: sales @drachten.valk.com
Ma-vr: 09:00 - 17:00 uur

Algemeen
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
T: 0512 - 52 07 05
E: info@drachten.valk.com
www.hoteldrachten.nl

Voor een kort of lang verblijf maar ook ter afsluiting van een feest of een
zakelijke bijeenkomst, bieden de hotelkamers van Van der Valk Hotel Drachten u
alle comfort.
De hotelaccommodatie bestaat uit 90 kamers, waaronder 2 appartementen,
1 suite, 2 mindervalide kamers en 2 kamers die met elkaar verbonden zijn door
middel van een tussendeur. Als gast van Van der Valk Hotel Drachten kunt u
gratis gebruik maken van de zeer ruime parkeergelegenheid.
Naast een bijzonder vormgegeven sfeervol à la carte restaurant biedt Van der
Valk Hotel Drachten u ook een gezellige brasserie, bar en buffetruimte.
Bij mooi weer kunt u op het terras heerlijk van het zonnetje genieten.
Van der Valk Hotel Drachten is gespecialiseerd in zakelijke en feestelijke
ontmoetingen. Het is de perfecte locatie voor het organiseren van vergaderingen,
trainingen, seminars, feesten, bruiloften, (familie)diners, recepties en
condoleances. De 10 multifunctionele zalen zijn allen voorzien van zeer
moderne faciliteiten, waaronder diverse professionele audiovisuele middelen,
wifi en airconditioning. De zalen zijn stijlvol ingericht; met oog voor comfort en
detail. Van der Valk Hotel Drachten beschikt naast diverse multifunctionele
zalen ook over 4 luxe boardrooms voor kleine gezelschappen tot 12 personen.
Heeft u iets te vieren en u wilt dit graag bij u thuis of op locatie? Dit is
vanzelfsprekend ook mogelijk. Wij bieden catering ‘op maat’. Graag bespreken
wij telefonisch of op afspraak uw wensen en onze cateringmogelijkheden.
Deze informatiebrochure maakt u wegwijs in de talrijke mogelijkheden die Van
der Valk Hotel Drachten u te bieden heeft. Vanzelfsprekend zijn wij graag
bereid u nader te informeren en te adviseren. U kunt contact met ons opnemen
voor het maken van een afspraak.
Wij hopen u binnenkort te mogen ontmoeten in Hotel Drachten!

Directie & medewerkers
Van der Valk Hotel Drachten

RECEPTIE- EN FEESTARRANGEMENTEN
Hieronder vindt u onze arrangementen. Vanzelfsprekend zijn er meer mogelijkheden voor uw bijeenkomst of feest.
Deze bespreken we graag zodat de dag naar uw wens kan worden ingevuld.
Receptie- of verjaardagsarrangement
Vanaf 25 personen, arrangementduur 2 uur

€ 17,50 p.p.
Ontvangst met koffie/thee en gesorteerd gebak | onbeperkt drankjes, exclusief buitenlands gedistilleerd |
op de (sta)tafels plaatsen wij een borrelplateau* | assortiment amuses (1 p.p.) | assortiment diverse warme hapjes (3 p.p.)

Feestavond arrangement
Vanaf 25 personen, arrangementduur 4 uur

€ 29,50 p.p.
Ontvangst met koffie/thee en gesorteerd gebak of een welkomstaperitief met petit four | onbeperkt drankjes,
exclusief buitenlands gedistilleerd | op de (sta)tafels plaatsen wij een borrelplateau* | 2 koude hapjes p.p. | 2 warme hapjes p.p.
* Inhoud borrelplateau: Friese kaas, Friese worst en nootjes

Ter aanvulling van de arrangementen:
Pistolet warme beenham met honing mosterdsaus
Mini broodje hamburger
Diverse belegde broodjes (vlees/kaas)
Puntzak frites met mayonaise

€ 4,75 p. st.
€ 3,60
3,75 p. st.
€ 2,85
3,00 p. st.
€ 2,30
2,50 p. st.

High Tea
Wij heten u van harte welkom met een welkomstaperitief. Op een etagère presenteren wij diverse zoete en hartige lekkernijen
kaaskroketten.
waaronder macarons, bonbons, scones, hartige wraps, mini quiche en butterfly
garnalen.
De high Tea heeft een tijdsduur van maximaal twee uur. In deze tijd serveren wij u onbeperkt diverse soorten thee, maar uiteraard
kunt u ook kiezen voor koffie.*
Voor de kinderen hebben wij een ‘kleintje High Tea’, bestaande uit:
Vers fruitcocktail, 2 pannekoekjes met stroop en poedersuiker, kinderijsje en een flesje frisdrank naar keuze.
* Overige dranken zijn op basis van nacalculatie
De High Tea is te boeken vanaf 2 personen en wordt geserveerd in de brasserie of in het restaurant.
Reserveren is noodzakelijk en wij ontvangen uw reservering graag uiterlijk 2 dagen van te voren.
Houdt u er rekening mee dat een High Tea niet maaltijd vervangend is.
Vanaf 20 personen wordt de High Tea in buffetvorm in een zaal geserveerd.
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€ 17,50
18,25 p.p.
Kind 44 t/m
t/m 11 jaar
Kind
jaar
€
9,75
p.p.
€ 9,50 p.p.
Kind 00 t/m
t/m 33 jaar
Kind
jaar
gratis
gratis

BUFFETTEN
Stamppottenbuffet
Stamppottenbuffet
Van 20 tot 40 personen mag u 2 stamppotten kiezen.

Tjeukemeerbuffet
€€
18,00
p.p.p.p.
18,00
Kind 4 t/m 11 jaar

Van 20
tot 40
Vanaf
40personen
personenkunt
mag uu 23stamppotten
stamppottenkiezen.
kiezen.
Vanaf
40 personen
kunt uerbij
3 stamppotten
Soep Kind 4 t/m 11 jaar
Indien vegetariërs: deze kunnen in overleg een
gerecht
van de kaart
geserveerd kiezen.
krijgen.
€ 11,50
p.p.met kokosroom en prei
Romige kerrie
soep
11,50
Kind 0 €
t/m
3 jaarp.p.
Maak een keuze uit onderstaande
Wintersestamppotten:
stamppotten
Kind
0
t/m
3
jaar
gratis
Hutspot | stamppot
boerenkool | zuurkool
appel
| stamppot
rode
kool |
Koude gerechten
Keuze uit | Hutspot | Boerenkoolstamppot
| Zuurkoolstamppot
met met
appel
| Stamppot
rauwe
andijvie
gratis roomboter, kruidenboterhete
bliksem | stamppot rauwe andijvie | preistamppot met kerrie | spruitenstampot
Stokbrood met gezouten
en aïoli
Diverse salades: huzarensalade,
couscoussalade
en zalmsalade
Dezeaardappelsalade,
heerlijke stamppotten
worden geserveerd
met | Uitgebakken spek | Rookworst | Gebraden sukade |
Deze heerlijkeZilveruitjes
stamppotten
worden geserveerd
met:
Gerookte vissoorten met o.a. gerookte forel, makreel, meerval en sprot
| Schijfjes
augurk | Mosterd
Uitgebakken spekjes | rookworst | gebraden sukade | zilveruitjes | schijfjes augurk | mosterd
Spiegel met gerookte zalm en eiersalade
Carpaccio met rucola, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas
Zomerse stamppotten
Alsperzik
nagerecht
serveren
wij cassata
ijs met
slagroom.
Spiegel met koude rollade, gemarineerde paddestoelen
en| truffelmayonaise
Keuze uit
Witlof stamppot met
| Rucola
stamppot
| Stamppot
rauwe
andijvie
U kunt zelf uw salade samenstellen: kies en combineer met gemengde salade,
gedroogde tomaatjes,Deze
courgette,
kappertjes,
komkommer,
feta, Parmezaanse
kaas, nootjes met
en jus | Varkenskarbonade | Zilveruitjes |
heerlijke
stamppotten
worden geserveerd
met | Lamsprocureur
croutons
Schijfjes augurk | Mosterd

€ 29,50 p.p.

Warme gerechten
Als nagerecht serveren wij cassata ijs met slagroom.
Albondigas: Spaanse gehaktballetjes in een pittige tomatensaus
Oma’s stoofpot met rundersucade
Zalm gestoomd met kruiden en witte wijnsaus
Kippenspies met pindasaus en gebrande uitjes
Ontvangst met een welkomstaperitief (ook alcoholvrij)
Aardappelgratin
Rijst,
Soep rijkelijk gevuld met groente
Kind11
4 t/m
Kopje soep soep van de dag
Kind 4 t/m
jaar11 jaar
Ratatouille
Wisselende
11,50 p.p.
Boerenfriet
€ 13,50€ p.p.
Kind
0 t/m 3 jaar
Rijk assortiment
Koude
gerechten broodsoorten | diverse soorten vleeswaren en kazen |
Kind 0 t/m 3gratis
jaar
verschillende
salades | spiegel
Dessertbuffet
Stokbrood
| Kruidenboter
| Boter met gerookte vissoorten | wisselende warme gerechten
gratis
Bestaande
uit o.a.
soesjes,| Basilicum
bavarois, ijstaarten
en fruitsalade
Salade caprese
| Veldsla
| Cherrytomaat
| Mozzarella
Dessertbuffet
uit o.a. soesjes, bavarois, ijstaarten en fruitsalade.
Eisalade
| Appelbestaande
blokjes | Bosuimayonaise
Aardappelsalade | Griekse yoghurt | Paprika | Augurk | Bieslook
Hierbijbelugalinzensalade
wordt koffie, thee, melk,
karnemelk,
chocolademelk
diverse vruchtensappen geserveerd.
Vegan
| Couscous
| Gedroogde
tomatenen
| Kruiden
Waldorfsalade | Appel | Ananas | Mandarijn | Selderij | Hazelnoot/walnoot
Voor de
kinderen is| Tomaat
er een speciaal
kinderbuffet
friet, kleine snacks en een kinderijsje.
Pasta
pestosalade
| Ui | Olijven
| Paprikamet
| Basilicum
Vegan chickpeasalade | Kruidige kikkererwten | Sojaboontjes | Tomaat
Koolsalade | Rode kool | Rozijnen | Ui | Wortel

Brunchbuffet
Vegetarisch buffet (exclusief dessert)

€ 19,25
€ 22,50
p.p.p.p.

Warme gerechten
Vegan tandoori curry | Groenten | Kikkererwten | Kokosmelk
Champignon burger | Gebakken ui | Tomatensalsa
Vegan rijst | Abrikozen | Rozijnen | Noten
Vegan ratatouille | Seizoensgroenten
Aardappelgratin | Gesmolten kaas | Cherrytomaat
Penne pasta | Traditionele Italiaanse pittige tomatensaus | Olijven | Parmezaanse kaas | Kappertjes | Rode peper
Falafel | Couscous | Tzatzikisaus
Vegan zoete aardappelfriet
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Brunchbuffet
Slotermeerbuffet
€ 23,50 p.p.
Kind 4 t/m 11 jaar
€€34,50
14,00 p.p. p.p.

Ontvangst met welkomstaperitief (ook alcoholvrij)
Soep
Romige paddestoelensoep met truffel
Kop soep
Kind 0 t/m 3 jaar
Koude gerechten
gratis
Rijk assortiment broodsoorten
| Diverse
kaasroomboter,
en vleeswaren
| Verschillende
Stokbrood
metsoorten
gezouten
kruidenboter,
tapenadesalades
en aïoli|
Spiegel met gerookte vissoorten
| Wisselende
gerechten
Hollands
nieuwe metwarme
roggebrood
en ui
Gerookte zalm met eiersalade
Spiegel met diverse gerookte vissoorten, o.a. meerval, makreel,Dessertbuffet
forel en sprot
Bestaande
soesjes,
bavarois, ijstaarten
en fruitsalade
Carpaccio uit
meto.a.
rucola,
pijnboompitten
en Parmezaanse
kaas
Koude rollade met gemarineerde paddestoelen en truffelmayonaise
Hierbij wordt koffie, thee, melk, karnemelk, chocolademelk en diverse vruchtensappen
Ham geserveerd.
met meloen
Diverse soorten salades: huzarensalade, aardappelsalade, couscoussalade en zalmsalade
Voor de kinderen is er een speciaal kinderbuffet met friet, kleine snacks en een kinderijsje.
Warme gerechten
Mals gebraden kippendij in kokoskerriesaus
Varkensrollade met pepersaus
Oma’s stoofpot met rundersucade
Gebakken zalm met spinazie en dillesaus
Soep
Paste penne met pesto en gebakken gamba
Wisselende soep van de dag (vegetarisch mogelijk)
Bourgondische aardappel; krieltjes, gebakken spek, ui en kruiden
Rijst, rijkelijk gevuld met groenten
Koude gerechten
Ratatouille
Stokbrood | Kruidenboter | Boter
Boerenfriet
Beenhamsalade | Fetakaas | Appel | Walnoten
Kipsalade | Gerookte kip | Appel | Ananas | Mandarijn | Selderij | Hazelnoot
Dessertbuffet
Vegan belugalinzensalade | Couscous | Gedroogde tomaten | Kruiden Bestaande uit o.a. soesjes, bavarois, ijstaarten en fruitsalade
Pasta pestosalade | Tomaat | Ui | Olijven | Paprika | Basilicum
Coburgerham | Galiameloen
Eisalade | Hollandse scharrelkipei | Appel blokjes | Bosui
Visschaal | Forel | Makreel | Meerval
Saladebar | Diverse salades | Bijlagen

Buffet Drachten

€ 27,50 p.p.

Brunchbuffet

Warme gerechten
Tongrolletjes
Spinazie
| Wakame | Bearnaisesaus
Ontvangst
met| een
welkomstaperitief
(ook alcoholvrij)
Kipsate | Kippendij | Ui | Satésaus | Seroendeng | Prei
Varkenshaas
Kopje
soep | Varkenshaasmedaillons | Peperroomsaus
Gehaktballetjes | Pittige, zoetzure saus | Ananas | Gedroogde ui
Bonne
femme | Aardappelkrieltjes
| Groenten
Rijk
assortiment
broodsoorten | diverse
soorten| Gebakken
vleeswarenui en kazen |
Rijstschotel
|
Rijkgevuld
met
groenten
verschillende salades | spiegel met gerookte vissoorten | wisselende warme gerechten
Ratatouille | Groenten
Dessertbuffet bestaande uit o.a. soesjes, bavarois, ijstaarten en fruitsalade.
Dessertbuffet
Bestaande
o.a. soezen,
bavarois,
ijstaarten
en fruitsalade
Hierbij
wordtuit
koffie,
thee, melk,
karnemelk,
chocolademelk
en diverse vruchtensappen geserveerd.
Voor de kinderen is er een speciaal kinderbuffet met friet, kleine snacks en een kinderijsje.
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€ 22,50 p.p.
Kind 4 t/m 11 jaar
€ 13,50 p.p.
Kind 0 t/m 3 jaar
gratis

Tapasbuffet

Het buffet is te boeken vanaf 20 personen.

€ 30,50
€ 30,50
p.p.p.p.

Buffet
Buffet
Smallingerland
Smallingerland
Soep Soep
Wisselende
Wisselende
soep van
soepdevan
dagde(vegetarisch
dag (vegetarisch
mogelijk)
mogelijk)

€ 23,50 p.p.

Koude gerechten
Assortiment brood met gezouten roomboter, kruidenboter,
KoudeKoude
gerechten
gerechten
muhammara en tahini | gemarineerde garnalen in knoflooksaus |
Diverse
Diverse
broodsoorten
broodsoorten
| Kruidenboter
| Kruidenboter
| Boter| Boter
lijven | gedroogde tomaatjes | gemarineerde artisjokharten |
SaladeSalade
caprese
caprese
| Veldsla
| Veldsla
| Basilicum
| Basilicum
| Cherrytomaat
| Cherrytomaat
| Mozzarella
| Mozzarella
alade caprese: rucola, cherrytomaatjes, mozzarella en basilicum |
Coburgerham
Coburgerham
| Meloen
| Meloen
evulde champignons met roomkaas | manchego kaas (12 maanden gerijpt) met vijgen en honing | rauwe
ham
Visschaal
Visschaal
| Forel| |Forel
Makreel
| Makreel
| Meerval
| Meerval
VeganVegan
belugalinzensalade
belugalinzensalade
| Couscous
| Couscous
| Gedroogde
| Gedroogde
tomaten
tomaten
| Kruiden
| Kruiden
Warme gerechten
Kipsalade
Kipsalade
| Gerookte
| Gerookte
kip | Appel
kip | Appel
| Ananas
| Ananas
| Mandarijn
| Mandarijn
| Selderij
| Selderij
| Hazelnoot
| Hazelnoot
ehaktballetjes in kruidige tomatensaus | gebraden kippenboutjes | gefrituurde inktvisringen |
Gerookte
Gerookte
zalm |zalm
Kappertjes
| Kappertjes
| Rode| ui
Rode ui
egetarische quiche | geitenkaaskroketjes | varkenshaasmedaillons met brie en honing | mexicaanse
aardappeltjes
Saladebar
Saladebar
| Diverse
| Diverse
salades
salades
| Bijlagen
| Bijlagen
almrolletjes met spek | dadels met bacon | diverse soorten paddestoelen in kruidenboter gebakken
WarmeWarme
gerechten
gerechten
Heilbot
Heilbot
| Spinazie
| Spinazie
| Rivierkreeftjes
| Rivierkreeftjes
| Witte| Witte
wijnsaus
wijnsaus
GratinGratin
Dauphinois
Dauphinois
| Gratin
| Gratin
van aardappel
van aardappel
| Mozzarella
| Mozzarella
| Cherrytomaat
| Cherrytomaat
| Tijm | Tijm
Varkenshaas
Varkenshaas
| Gebakken
| Gebakken
varkensmedaillons
varkensmedaillons
| Champignonroomsaus
| Champignonroomsaus
Tandoori
Tandoori
curry |curry
Kip | |Groenten
Kip | Groenten
| Kikkererwten
| Kikkererwten
| Kokosmelk
| Kokosmelk
Rijst |Rijst
Rijkelijk
| Rijkelijk
gevuldgevuld
met groenten
met groenten
Boerengoulash
Boerengoulash
| Gestoofd
| Gestoofd
rundvlees
rundvlees
| Verse| Verse
paprika
paprika
| Ui | Ui
Van 20 tot 40 personen kunt u 2 stamppottenSeizoensgroenten
kiezen.
Seizoensgroenten
Vanaf 40 personen kunt u 3 stamppotten kiezen.
Dessertbuffet
Dessertbuffet
Kind 4 t/m 11 jaar
Maak
een
keuze
uit
onderstaande
stamppotten:
Bestaande
Bestaande
uit
o.a.
uit
soezen,
o.a.
soezen,
bavarois,
bavarois,
ijstaarten
ijstaarten
en
fruitsalade
en fruitsalade
€ 11,50 p.p.
Hutspot | stamppot boerenkool | zuurkool met appel | stamppot rode kool |
Kind 0 t/m 3 jaar
hete bliksem | stamppot rauwe andijvie | preistamppot met kerrie |
gratis
spruitenstampot

Stamppottenbuffet

€ 18,00 p.p.

Buffet
Buffet
Friesland
Friesland

Deze heerlijke stamppotten worden geserveerd met:
Uitgebakken spekjes | rookworst | gebraden sukade | zilveruitjes | schijfjes augurk | mosterd
Voorgerecht
Voorgerecht
Rundercarpaccio
Rundercarpaccio
| Pijnboompitten
| Pijnboompitten
| Parmezaanse
| Parmezaanse
kaas |kaas
Rucola
| Rucola
| Pesto| Pesto
Als nagerecht serveren wij cassata ijs met slagroom.
KoudeKoude
gerechten
gerechten
Diverse
Diverse
broodsoorten
broodsoorten
| Kruidenboter
| Kruidenboter
| Boter| Boter
SaladeSalade
caprese
caprese
| Veldsla
| Veldsla
| Basilicum
| Basilicum
| Cherrytomaat
| Cherrytomaat
| Mozzarella
| Mozzarella
Charcutterie
Charcutterie
| Diverse
| Diverse
vleessoorten
vleessoorten
Visschaal
Visschaal
| Forel| |Forel
Makreel
| Makreel
| Meerval
| Meerval
VeganVegan
belugalinzensalade
belugalinzensalade
| Couscous
| Couscous
| Gedroogde
| Gedroogde
tomaten
tomaten
| Kruiden
| Kruiden
PastaPasta
pestosalade
pestosalade
| Tomaat
| Tomaat
| Ui | Olijven
| Ui | Olijven
| Paprika
| Paprika
| Basilicum
| Basilicum
Kipsalade
Kipsalade
| Gerookte
| Gerookte
kip | Appel
kip | Appel
| Ananas
| Ananas
| Mandarijn
| Mandarijn
| Selderij
| Selderij
| Hazelnoot
| Hazelnoot
| Walnoot
| Walnoot
Gerookte
Gerookte
zalm |zalm
Kappertjes
| Kappertjes
| Rode| ui
Rode ui
Luxe saladebar
Luxe saladebar
| Diverse
| Diverse
salades
salades
| Bijlagen
| Bijlagen

€ 35,00
€ 35,00
p.p.p.p.

WarmeWarme
gerechten
gerechten
Zalmfilet
Zalmfilet
| Spinazie
| Spinazie
| Hollandaise
| Hollandaise
saus saus
GratinGratin
Dauphinois
Dauphinois
| Gratin
| Gratin
van aardappel
van aardappel
| Mozzarella
| Mozzarella
| Cherrytomaat
| Cherrytomaat
| Tijm | Tijm
KipdijKipdij
op Japanse
op Japanse
wijze wijze
| Teriyakisaus
| Teriyakisaus
| Bosui| Bosui
| Paprika
| Paprika
| Taugé
| Taugé
| Sesam
| Sesam
Varkenslende
Varkenslende
| Honing
| Honing
tijmsaus
tijmsaus
| Gesmolten
| Gesmolten
brie brie
VeganVegan
tandoori
tandoori
curry |curry
Groenten
| Groenten
| Kikkererwten
| Kikkererwten
| Kokosmelk
| Kokosmelk
ZachtZacht
gegaarde
gegaarde
rundersukade
rundersukade
| Rode| wijn
Rodejus
wijn
| Sjalot
jus | Sjalot
Rijst |Rijst
Abrikozen
| Abrikozen
| Noten| Noten
| Rozijnen
| Rozijnen
Seizoensgroenten
Seizoensgroenten
Dessertbuffet
Dessertbuffet
Bestaande
Bestaande
uit o.a.uitsoezen,
o.a. soezen,
bavarois,
bavarois,
ijstaarten
ijstaarten
en fruitsalade
en fruitsalade
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Kinderbuffet

Indien er kinderen deelnemen aan een van de genoemde buffetten, dan breiden wij deze uit met een apart kinderbuffet
Inhoud

Kinderbuffet
Friet, aardappelvariant, mini snacks, mayonaise, ketchup, appelmoes en een kinderijsje.

Kinderbuffet

Indien er kinderen deelnemen aan een van de genoemde buffetten,
danerbreiden
deze uit met
kinderbuffet.
Indien
kinderenwijdeelnemen
aaneen
eenapart
van de
genoemde buffetten,

Kind 4 t/m 11 jaar

Kind 4 t/m 11 jaar
dan breiden wij deze uit met een apart kinderbuffet.
Inhoud€ 14,50 p.p.
€ 14,50 p.p.
Friet,
aardappelvariant,
mini
snacks,
mayonaise,
ketchup,
appelmoes
en
een
kinderijsje.
Inhoud
Kind 0 t/m 3 jaar
gratis

Kind 0 t/m 3 jaar
gratis
Kind
4 t/m 11 jaar
€ 14,50 p.p.
Kind 0 t/m 3 jaar
gratis

Friet | Aardappelvariant | Mini snacks | Mayonaise | Ketchup | Appelmoes | Kinderijsje

Voorwaarden buffetten

Bij minder dan 20 volwassen personen berekenen wij per ‘missende persoon’ een toeslag van 50% van de buffetprijs voor een
volwassene. Voor alle buffetten gelden aangepaste prijzen voor kinderen. Groepen van minder dan 18 volwassenen kunnen wij
helaas geen buffet aanbieden. Hiervoor hebben wij een aantal heerlijke menu’s voor u samengesteld. Maar vanzelfsprekend zijn
menu’s ook naar uw wens in te vullen.
Voor het reserveren van een buffet dient de groep groter te zijn dan 20 volwassenen. Bent u met minder dan 20 volwassenen dan
berekenen wij de totale buffetprijs ‘per missend’ persoon door. Groepen van minder dan 18 volwassenen kunnen wij helaas geen
buffet aanbieden. Hiervoor hebben wij een aantal heerlijke menu’s samengesteld of u kunt à la carte dineren in ons restaurant of
brasserie.

Voorwaarden buffetten

Combineer uw buffet of diner met een uur
bowlen bij Bowling- en Partycentrum
Drachten, gevestigd in hetzelfde gebouw.
Informeer naar de mogelijkheden.
Combineer uw buffet of diner met een uur
bowlen bij Bowling- en Partycentrum
Drachten, gevestigd in hetzelfde gebouw.
Informeer naar de mogelijkheden.

€ 34,50 p.p.
€ 34,50 p.p.
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Heeft u of iemand in uw
gezelschap een allergie?
Graag vernemen wij dit
tijdig van u!
Heeft u of iemand in uw
gezelschap een allergie?
Graag vernemen wij dit
tijdig van u!

Menusuggesties (vanaf 10 personen)
Menu A
Tomatensoep | Runderpoulet
of
*Geitenkaas salade | Geitenkaas van De Molkerei | Mesclun | Gebakken appels |
Cherry tomaten | Rucola | Spek | Honing-mosterd dressing

€ 29,75 p.p.

*Tajine | Kikkererwten | Zoete aardappel | Spinazie | Tomaat | Prei | Gember
of
Snoekbaars | Prei stamppot | Mosterdsaus | Bacon chips
of
Kip Rouleau | Malse kipfilet | Aioli | Amandel crumble | Tomatensalsa

Bokkenpoten Dame Blanche | Vanille roomijs | Meringue | Slagroom | Chocolade saus

Menu B
Carpaccio | Pijnboompitten | Parmezaanse kaas | Tomaat | Rucola | Pesto
of
*Kikkererwtensalade | Rode quinoa | Gepofte tomaat | Babyspinazie | Granaatappel |
Mesclun | Rode ui

€ 34,75 p.p.

*Spinazie Ravioli | Pestoroomsaus | Rucola | Parmezaanse kaas | Pijnboompitten
of
Zalmfilet | Gebakken zalmfilet | Rivierkreeft | Zeekraal | Venkel | Kruidensaus
of
Lam Brasato | Zacht gegaarde lamsprocureur | Doperwten crème | Sjalot en rozemarijnsaus

Crème brulee | Aardbeien | Roodfruit shortbread

Menu C
*Buffel mozzarella | Mozzarella van Orobianco | Cherry tomatensalade | Pesto | Gegrilde paprika | Knoflook croutons
of
Gravad Lax | Tartaar van gemarineerde zalm | Dille | Witte wijnazijn | Olijfolie | Aardappel- en witlofsalade

*Groenten strudel | Bladerdeeg | Spinazie | Geitenkaas van De Molkerei |
Aardappel rösti | Zongedroogde tomaat | Knoflook
of
Sliptong | Twee op de graat gebakken tongen | Remouladesaus | Citroen
of
Ribeye | Gegrilde ribeye | Gegrilde tomaat | Bearnaisesaus

Spekkoek | Pisang Ambon | Gemarineerde ananas | Kokosroomijs

*Dit gerecht is vegetarisch of kan vegetarisch worden geserveerd.
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groente en aardappelgarnituur.
Gerechten worden per seizoen aangepast, onze sales afdeling informeert u hier graag over.
|8|

€ 41,75 p.p.

HOTELACCOMMODATIE
Naast de complete verzorging van uw vergaderarrangementen, feesten en partijen, biedt Van der Valk Hotel Drachten u ook de
gelegenheid om te overnachten in één van onze sfeervol ingerichte kamers. Wij zijn een 4-sterren accommodatie en beschikken
over 90 comfortabele kamers, waarvan 2 mindervalide kamers, 2 appartementen en 1 suite.
De standaard kamers en de comfort eenpersoonskamer zijn voorzien van een badkamer met douche. De tweepersoons comfort
kamers zijn voorzien van een ruime badkamer met bad en aparte douche. Tevens beschikken deze kamers over een klein Frans
balkonnetje of terras.
Alle kamers zijn tevens voorzien van toilet, föhn, telefoon, televisie, een kluisje, kleine koelkast,
airconditioning en koffie- en thee faciliteiten.
Kamerprijzen 2020
2019 *
Standaard kamers
Kamerprijzen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Eenpersoonskamer
€ 54,00 - € 159,00
Tweepersoonskamer
€ 64,00 - € 169,00
Tweepersoonskamer mindervalide
Voor hotelregistratie is een legitimatiebewijs verplicht.
Appartement
Suite
* Bij langdurig verblijf (langer dan 7 dagen) gelden speciale prijzen.
Voor hotelregistratie is een legitimatiebewijs verplicht.
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Comfort kamers
€ 64,00 - € 169,00
€ 74,00 - € 179,00
€ 74,00 - € 179,00
€ 114,00 - € 219,00
€ 114,00 - € 219,00

ROUTEBESCHRIJVING
Ons hotel is zeer gemakkelijk bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.
Wij beschikken over ruime, gratis parkeerfaciliteiten inclusief
dubbel elektrische oplaadpunt en 8 Tesla Superchargers.
Met de auto
Hieronder vindt u ons adres voor uw navigatiesysteem:
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
(volg de borden kantorenpark)
Vanuit Heerenveen of Groningen rijdt u op de snelweg A7. Neem de afslag nummer 30a en houdt de borden Drachten/Groningen
aan. Ga onderaan de afrit bij de rotonde rechtsaf. Bij de eerstvolgende rontonde neemt u de 3e afslag. Na ca. 250 meter vindt u ons
parkeerterrein aan uw rechterhand.
Vanuit Leeuwarden volgt u de N31 en neemt u de 2e afslag Drachten. Bij de rotonde gaat u rechtdoor. Na ca. 250 meter vindt u ons
parkeerterrein aan uw rechterhand.
Vanuit Oosterwolde rijdt u op de N31 richting Drachten/Leeuwarden. Neem de 2e afslag Drachten. Ga onderaan de afrit bij de
rotonde rechtsaf. Bij de eerstvolgende rontonde neemt u de 3e afslag. Na ca. 250 meter vindt u ons parkeerterrein aan uw
rechterhand.
Met het openbaar vervoer
Het dichtsbijzijnde NS-station is in Heerenveen. Vanaf Heerenveen kunt u de bus naar Drachten nemen. Ook vanaf Groningen en
Leeuwarden is er een prima dienstregeling. De naam van de bushalte aan de achterzijde van ons hotel heet Transferium Oost,
Drachten.
Meer informatie: OV-reisinformatie. T: 0900-9292 / www.9292.nl
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AANVULLENDE INFORMATIE
Green Key
Green Key is een bekend internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche.
Aan dit keurmerk kunt u zien dat de deelnemers er alles aan doen om de druk van hun onderneming op natuur en milieu
te minimaliseren. Daarmee gaan Green Key bedrijven net een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist.
Meer informatie vindt u op de www.greenkey.nl. Hotel Drachten is in het bezit van Green Key Gold!
Oplaadpunt elektrische auto’s en Tesla Superchargers
Met ons dubbel AC oplaadpunt voor elektrische auto’s en 12 Tesla Superchargers kunt u uw auto laden terwijl u bij ons luncht,
dineert, vergadert of logeert. Dit is handig voor u, maar het past ook in ons beleid ten aan zien van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO)
Allergenen
Heeft u een allergie? Meld het ons!
Wij doen ons best aan uw dieetwensen te voldoen, maar in onze keuken wordt gewerkt met 14 allergenen.
Algemene voorwaarden
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze kunnen op verzoek
worden toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
Factuurgegevens
IBAN:
NL85 ABNA 0501 6809 93
SWIFT/BIC:
ABNANL2A
BTW:
NL803286491B01
KvK:
01070330
Annuleringsvoorwaarden
- Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk.
- Zaalreserveringen kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 4 weken voor de gereserveerde datum.
Indien na deze datum de reservering wordt geannuleerd worden de volgende tarieven in rekening gebracht:
> Bij annulering binnen 4 weken voor de gereserveerde datum: 60% van de reserveringswaarde
> Bij annulering binnen 2 weken voor de gereserveerde datum: 85% van de reserveringswaarde
> Bij annulering binnen 1 week voor de gereserveerde datum of bij no-show: 100% van de reserveringswaarde.
Betalingsvoorwaarden
- Bij bruiloften, grote partijen en evenementen dient uiterlijk 6 weken voor de activiteitsdatum 80% van het begrote bedrag
aanbetaald te worden. Indien wij het verschuldigde bedrag niet tijdig hebben ontvangen, behouden wij het recht voor om de
reservering te annuleren.
- Bij rekeningen die niet in het hotel worden voldaan, maar worden opgestuurd, brengen wij € 5,00 administratiekosten in rekening.
Deze rekeningen dient uiterlijk 2 weken na de activiteit worden voldaan.
- De betalingen dienen te woren overgemaakt op ons rekeningnummer NL85ABNA0501680993 o.v.v. reserveringsnummer of
factuur- en debiteurnummer.
Diversen
- U kunt uiterlijk 48 uur voor de bijeenkomst het definitieve aantal personen schriftelijk aan ons doorgeven. Wij bereken u dit
opgegeven aantal personen. Indien er meer gasten aanwezig zijn, berekenen wij het aantal aanwezige gasten.
- Indien er tijdens een evenement musici en/of artiesten optreden, bent u verplicht BUMA rechten en sociale premies te betalen. U
dient dit rechtstreeks met de musici en/of artiesten middels uitkoop aan een erkend artiestenbureau te regelen.
- Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering of verlies van zaken welke zich in
de gehuurde ruimte bevinden.
- Indien de gasten in onze ruimten drank en/of spijzen nuttigen die niet door Hotel Drachten zijn verstrekt, is de gast een bedrag
aan kurken- en/of keukengeld verschuldigd. De bedragen worden vooraf overeengekomen dan welk, bij gebreke van voorafgaande
overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door Hotel Drachten.
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