INFORMATIEBROCHURE
Vergaderingen, feesten en buffetten

VAN DER VALK

HOTEL DRACHTEN

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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Vergaderen
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

VERGADEREN
Zaalcapaciteit en opstellingen
Zaal
Heerenveen
Joure
Sneek
Heerenveen/Joure
Joure/Sneek
Heerenveen/Joure/Sneek
Franeker (boardroom)
Drachten (boardroom)
Leeuwarden (boardroom)
Grou (boardroom)
Harlingen
Bolsward
Bartlehiem

M2
101,5
101,5
101,5
213
213
324,5
32
32
32
32
64
64
64

U-vorm Theater Carré
34
80
44
34
80
44
34
80
44
42
160
52
42
160
52
50
240
12
12
10
10
24
40
28
24
40
28
24
40
28

Cabaret School Partij
60
44
70
60
44
70
60
44
70
120
84
140
120
84
140
180
225
25
22
25
22
25
22
-

Buffet
48
48
48
110
110
180
-

Alle zalen zijn voorzien van beamer met scherm of LED scherm met HDMI aansluiting, flipover met schrijfgerei en
vergaderkit met conferentiebenodigdheden.

Vergaderarrangementen (exclusief zaalhuur)

Vergaderarrangementen (exclusief zaalhuur)

Wij hebben diverse arrangementen samengesteld voor het organiseren van een bijeenkomst.

Business
arrangement
€ 7,50 p.p.
Wij hebben diverse arrangementen samengesteld2-uurs
voor het
organiseren
van een bijeenkomst.
Onbeperkt koffie, thee en frisdranken | meeting break | flessen tafelwater | Napoleon
snoepjesarrangement
en mints | beamer
p.p.
2-uurs Business
€ 7,50met
projectiescherm of LED scherm met HDMI-aansluiting | flip-over met schrijfgerei | blocnotes en schrijfmateriaal |
vergaderkit
metbreak
conferentiebenodigheden
Onbeperkt koffie, thee en frisdranken
| Meeting
| Flessen tafelwater |
Napoleon snoepjes en mints | Blocnotes en schrijfmateriaal

4-uurs Comfort arrangement € 13,00 p.p.
4-uurs Business arrangement € 13,50 p.p.
Onbeperkt koffie, thee en frisdranken | meeting breaks | flessen tafelwater |
Napoleon snoepjes enOnbeperkt
mints | beamer
LED scherm
HDMI-aansluiting
koffie,met
theeprojectiescherm
en frisdranken |ofMeeting
breaksmet
| Flessen
tafelwater ||
flip-over met schrijfgereiNapoleon
| blocnotes
en schrijfmateriaal
| vergaderkit
met conferentiebenodigheden
snoepjes
en mints | Blocnotes
en schrijfmateriaal
| Vers handfruit

8-uurs Comfort arrangement € 32,50 p.p.

8-uurs Business arrangement € 32,50 p.p.
Onbeperkt koffie, thee en frisdranken | meeting breaks | flessen tafelwater | Napoleon snoepjes en mints | beamer met
Onbeperkt koffie,
en frisdranken
| Meeting breaks
| Flessen
tafelwater| |blocnotes
Napoleon en
snoepjes
en mints ||
projectiescherm
of LEDthee
scherm
met HDMI-aansluting
| flip-over
met schrijfgerei
schrijfmateriaal
Blocnotes
en schrijfmateriaal
| Vers handfruit | |Uitgebreid
vergaderkit
met conferentiebenodigheden
uitgebreid lunchbuffet
lunchbuffet

12-uurs Comfort arrangement € 64,00 p.p.
12-uurs Business arrangement € 64,00 p.p.

Onbeperkt koffie, thee en frisdranken | meeting breaks | flessen tafelwater | Napoleon snoepjes en mints | beamer met
Onbeperkt koffie, thee en frisdranken | Meeting breaks | Flessen tafelwater | Napoleon snoepjes en mints |
projectiescherm of LED scherm met HDMI-aansluiting | flip-over met schrijfgerei | blocnotes en schrijfmateriaal |
Blocnotes en schrijfmateriaal | Vers handfruit | Uitgebreid lunchbuffet | Warme versnapering |
vergaderkit met conferentiebenodigheden | uitgebreid lunchbuffet | warme versnapering | 2-gangen diner inclusief 2 consumpties
2-gangen diner inclusief 2 consumpties
| |33||

Zaalhuur in combinatie met een vergaderarrangement
Zaal
Heerenveen
Joure
Sneek
Heerenveen/Joure
Joure/Sneek
Heerenveen/Joure/Sneek
Franeker (boardroom)
Drachten (boardroom)
Leeuwarden (boardroom)
Grou (boardroom)
Harlingen
Bolsward
Bartelehiem

2-uurs
€ 136,50
€ 136,50
€ 136,50
€ 257,50
€ 257,50
€ 380,00
€ 74,50
€ 74,50
€ 74,50
€ 74,50
€ 116,00
€ 116,00
€ 116,00

1 dagdeel
€ 190,00
€ 190,00
€ 190,00
€ 335,00
€ 335,00
€ 480,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 165,00
€ 165,00
€ 165,00

2 dagdelen
€ 305,00
315,00
€ 305,00
315,00
€ 305,00
315,00
€ 510,00
520,00
€ 510,00
520,00
€ 695,00
705,00
€ 155,00
162,50
€ 155,00
162,50
€ 155,00
162,50
€ 155,00
162,50
€ 220,00
230,00
€ 220,00
230,00
€ 220,00
230,00

1 dagdeel
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 345,00
€ 345,00
€ 490,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 175,00
€ 175,00
€ 175,00

2 dagdelen
€ 345,00
€ 345,00
€ 345,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 735,00
€ 195,00
€ 195,00
€ 195,00
€ 195,00
€ 290,00
€ 290,00
€ 290,00

3 dagdelen
€ 490,00
€ 490,00
€ 490,00
€ 775,00
€ 775,00
€ 1030,00
€ 280,00
€ 280,00
€ 280,00
€ 280,00
€ 397,50
€ 397,50
€ 397,50

3 dagdelen
€ 437,50
427,50
€ 437,50
427,50
€ 437,50
427,50
€ 725,00
715,00
€ 725,00
715,00
€ 980,00
970,00
€ 225,00
215,00
€ 225,00
215,00
€ 225,00
215,00
€ 225,00
215,00
€ 345,00
335,00
€ 345,00
335,00
€ 345,00
335,00

Zaalhuur rack rate
Zaal
Heerenveen
Joure
Sneek
Heerenveen/Joure
Joure/Sneek
Heerenveen/Joure/Sneek
Franeker (boardroom)
Drachten (boardroom)
Leeuwarden (boardroom)
Grou (boardroom)
Harlingen
Bolsward
Bartelehiem

Bijzonderheden
- De boven genoemde arrangementprijzen zijn exclusief zaalhuur (zie ‘zaalhuur in combinatie met een vergaderarrangement’,
gebaseerd op gebruik van één zaal. Voor eventuele subzalen wordt apart zaalhuur berekend).
- Extra apparatuur en consumpties buiten de zaal worden apart in rekening gebracht.
- De zaalhuur is inclusief een flip-over en beamer met projectiescherm of LED scherm met HDMI-aansluiting, afhankelijk van
de zaalruimte.
- Prijzen van beurzen, exposities, productpresentaties e.d. zijn op aanvraag.
- In al onze zalen kunt u onbeperkt gebruik maken van een Nespresso apparaat.
- Voor de zalen Heerenveen, Joure en Sneek staat een koffiecorner in de lobby. U en uw gasten kunnen daar onbeperkt gebruik
maken van de Nespresso apparaten. Wilt u liever kannen koffie en thee in de zaal hebben dan kunt u dit bij uw reservering
kenbaar maken.
Bij bovenstaande zaalhuur kunt u onderstaande koffie/thee arrangementen reserveren:
Fles tafelwater plat/bruisend
€ 3,50
4,00
1 dagdeel onbeperkt koffie/thee en tafelwater
€ 6,25
7,50
2 dagdelen onbeperkt koffie/thee en tafelwater
€ 10,00
11,50
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Vergaderfaciliteiten
Extra flip-over met papier
Katheder
Laptop
Geluidsinstallatie met 1 draadloze microfoon
Geluidsinstallatie met 1 headset
Geluidsinstallatie tot 2 microfoons
Geluidsinstallatie tot 3 microfoons
Geluidsinstallatie > 3 microfoons

Internet
Onze zalen zijn voorzien van
een vaste ADSL-aansluiting
en draadloos internet, beide
via het KPN hotspots
systeem welke we gratis
aanbieden

€ 17,50
Gratis
€ 66,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 145,00
€ 170,00
Op aanvraag

Alle niet genoemde apparatuur kan op aanvraag voor u worden verzorgd.

Zoete versnaperingen
Gevulde koek
Petit four*
Drachtster turf*
Friese oranjekoek*
Gesorteerd gebak*
Yoghurt met vers fruit en noten

€
€
€
€
€
€

2,50
2,75
1,50
3,00
3,25
4,75

*Van Banketbakkerij Boonstra uit Drachten

Hartige versnaperingen
Belegd broodje (vlees/kaas)
Luxe belegd broodje (zalm/brie)
Zacht broodje kroket
Warm saucijzenbroodje
Belegde wrap (zalm/kip)

€
€
€
€
€

3,00
4,00
3,75
3,75
4,00

After meeting arrangement
Na afloop van uw bijeenkomst gezellig een half uurtje na
borrelen. Drankjes worden geserveerd uit het Hollands
assortiment en hierbij serveren wij 2 gesorteerde hapjes.
€ 6,00 p.p.

Bittergarnituur
Assortiment traditionele hapjes (4 stuks)
€ 3,75 p.p.
Friese kaas | Friese droge worst | Bitterbal met mosterd | Kaaskroket
Assortiment hapjes de luxe (5 stuks)
€ 5,75 p.p.
Wrap met zalm | Spiesjes met mozzarella en tomaat | Butterfly garnaal |
Bitterbal met mosterd | Bladerdeeghapje

Dranken
Flesjes frisdrank v.a.
Tap bier
Speciaal bier v.a.
Port, sherry, vermouth v.a.
Binnenlands gedistilleerd v.a.
Wijn
Karaf melk/karnemelk
Karaf jus d’orange
Karaf verse jus d’orange
Karaf smoothie

€ 2,75
€ 3,00
€ 4,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 4,25
€ 10,25
€ 13,00
€ 18,00
€ 13,00
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Ontbijtbuffet in ontbijtruimte (tussen 07:00 uur - 10:00 uur)

€ 14,75 p.p.

Diverse broodsoorten en broodjes | Jam, honing en ander zoet broodbeleg |
Diverse soorten kaas en vleeswaren | Yoghurt en kwark | Verse vruchten |
Graanproducten | Rauwkost | Roerei, spek en kleine braadworst | Gekookte eieren |
Koffie, thee, vruchtensappen, mineraalwater, melk, karnemelk en chocolademelk

Werklunch

€ 15,00 p.p.

Kop soep | 1 belegd broodje (vleeswaren/kaas) | Zacht broodje met kroket |
(Karne)melk | Jus d’orange | Vers handfruit

Lunchbuffet in zaal Dokkum

€ 17,50 p.p.

Kop soep | Diverse broodsoorten | Diverse soorten kaas en vleeswaren |
Zoetwaren | Diverse warme gerechten | Vis- en vleesschotels | Vers handfruit |
Koffie, thee, vruchtensappen, mineraalwater, melk, karnemelk en chocolademelk |
Yoghurt, kwark en verse fruitsalade

Luxe werklunch

€ 18,50 p.p.

Luxe belegd broodje (brie/zalm) | Luxe belegde wrap | Hartige quiche (vega) |
(Karne)melk | Verse jus d’orange | Verse fruitsalade

Heeft u of iemand
in uw gezelschap
een allergie?
Graag vernemen wij
dit tijdig van u!
Onze keuken werkt met
alle 14 allergenen.
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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 p.p.
Kind 4 t/m 11 jaar
€ 9,50 p.p.
Kind 0 t/m 3 jaar
gratis

BUFFETTEN
€€
18,00
p.p.p.p.
18,00
Kind 4 t/m 11 jaar
Kind 4 t/m 11 jaar
€ 11,50 p.p.
11,50
Kind 0 €
t/m
3 jaarp.p.
Kind
0
t/m
3 jaar
gratis

gratis

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

Van 20
tot 40
Vanaf
40personen
personenkunt
mag uu 23stamppotten
stamppottenkiezen.
kiezen.
Vanaf
40 personen
kunt uerbij
3 stamppotten
Indien vegetariërs: deze kunnen in overleg een
gerecht
van de kaart
geserveerd kiezen.
krijgen.

Maak een keuze uit onderstaande
Wintersestamppotten:
stamppotten
Hutspot | stamppot
boerenkool | zuurkool
appel
| stamppot
rode
kool |
Keuze uit | Hutspot | Boerenkoolstamppot
| Zuurkoolstamppot
met met
appel
| Stamppot
rauwe
andijvie
hete bliksem | stamppot rauwe andijvie | preistamppot met kerrie | spruitenstampot
Deze heerlijke stamppotten worden geserveerd met | Uitgebakken spek | Rookworst | Gebraden sukade |
Deze heerlijkeZilveruitjes
stamppotten
worden geserveerd
met:
| Schijfjes
augurk | Mosterd
Uitgebakken spekjes | rookworst | gebraden sukade | zilveruitjes | schijfjes augurk | mosterd
Zomerse stamppotten
Alsperzik
nagerecht
serveren
wij cassata
ijs met
slagroom.
Keuze uit | Witlof stamppot met
| Rucola
stamppot
| Stamppot
rauwe
andijvie

Deze heerlijke stamppotten worden geserveerd met | Lamsprocureur met jus | Varkenskarbonade | Zilveruitjes |
Schijfjes augurk | Mosterd
Als nagerecht serveren wij cassata ijs met slagroom.

Brunchbuffet
Vegetarisch buffet (exclusief dessert)
Ontvangst met een welkomstaperitief (ook alcoholvrij)
Soep
Kopje soep soep van de dag
Wisselende

€ 19,25
€ 22,50
p.p.p.p.

Rijk assortiment
Koude
gerechten broodsoorten | diverse soorten vleeswaren en kazen |
verschillende
salades | spiegel
Stokbrood
| Kruidenboter
| Boter met gerookte vissoorten | wisselende warme gerechten
Salade caprese | Veldsla | Basilicum | 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

Kind11
4 t/m
Kind 4 t/m
jaar11 jaar
11,50 p.p.
€ 13,50€ p.p.
Kind 0 t/m 3 jaar
Kind 0 t/m 3gratis
jaar
gratis

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

| 8 || 8 |

Brunchbuffet
€ 23,50 p.p.
Kind 4 t/m 11 jaar
€ 14,00 p.p.
Kind 0 t/m 3 jaar
gratis

Ontvangst met welkomstaperitief (ook alcoholvrij)
Kop soep
Rijk assortiment broodsoorten | Diverse soorten kaas en vleeswaren | Verschillende salades |
Spiegel met gerookte vissoorten | Wisselende warme gerechten
Dessertbuffet
Bestaande uit o.a. soesjes, bavarois, ijstaarten en fruitsalade
Hierbij wordt koffie, thee, melk, karnemelk, chocolademelk en diverse vruchtensappen geserveerd.
Voor de kinderen is er een speciaal kinderbuffet met friet, kleine snacks en een kinderijsje.

Buffet Drachten
Soep
Wisselende soep van de dag (vegetarisch mogelijk)

€ 27,50 p.p.

Koude gerechten
Stokbrood | Kruidenboter | Boter
Beenhamsalade | Fetakaas | Appel | Walnoten
Kipsalade | Gerookte kip | Appel | Ananas | Mandarijn | Selderij | Hazelnoot
Vegan belugalinzensalade | Couscous | Gedroogde tomaten | Kruiden
Pasta pestosalade | Tomaat | Ui | Olijven | Paprika | Basilicum
Coburgerham | Galiameloen
Eisalade | Hollandse scharrelkipei | Appel blokjes | Bosui
Visschaal | Forel | Makreel | Meerval
Saladebar | Diverse salades | Bijlagen
Warme gerechten
Tongrolletjes | Spinazie | Wakame | Bearnaisesaus
Kipsate | Kippendij | Ui | Satésaus | Seroendeng | Prei
Varkenshaas | Varkenshaasmedaillons | Peperroomsaus
Gehaktballetjes | Pittige, zoetzure saus | Ananas | Gedroogde ui
Bonne femme | Aardappelkrieltjes | Groenten | Gebakken ui
Rijstschotel | Rijkgevuld met groenten
Ratatouille | Groenten
Dessertbuffet
Bestaande uit o.a. soezen, bavarois, ijstaarten en fruitsalade
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Buffet Smallingerland
Soep
Wisselende soep van de dag (vegetarisch mogelijk)

€ 30,50 p.p.

Koude gerechten
Diverse broodsoorten | Kruidenboter | Boter
Salade caprese | Veldsla | Basilicum | Cherrytomaat | Mozzarella
Coburgerham | Meloen
Visschaal | Forel | Makreel | Meerval
Vegan belugalinzensalade | Couscous | Gedroogde tomaten | Kruiden
Kipsalade | Gerookte kip | Appel | Ananas | Mandarijn | Selderij | Hazelnoot
Gerookte zalm | Kappertjes | Rode ui
Saladebar | Diverse salades | Bijlagen
Warme gerechten
Heilbot | Spinazie | Rivierkreeftjes | Witte wijnsaus
Gratin Dauphinois | Gratin van aardappel | Mozzarella | Cherrytomaat | Tijm
Varkenshaas | Gebakken varkensmedaillons | Champignonroomsaus
Tandoori curry | Kip | Groenten | Kikkererwten | Kokosmelk
Rijst | Rijkelijk gevuld met groenten
Boerengoulash | Gestoofd rundvlees | Verse paprika | Ui
Seizoensgroenten
Dessertbuffet
Bestaande uit o.a. soezen, bavarois, ijstaarten en fruitsalade

Buffet Friesland
Voorgerecht
Rundercarpaccio | Pijnboompitten | Parmezaanse kaas | Rucola | Pesto
Koude gerechten
Diverse broodsoorten | Kruidenboter | Boter
Salade caprese | Veldsla | Basilicum | Cherrytomaat | Mozzarella
Charcutterie | Diverse vleessoorten
Visschaal | Forel | Makreel | Meerval
Vegan belugalinzensalade | Couscous | Gedroogde tomaten | Kruiden
Pasta pestosalade | Tomaat | Ui | Olijven | Paprika | Basilicum
Kipsalade | Gerookte kip | Appel | Ananas | Mandarijn | Selderij | Hazelnoot | Walnoot
Gerookte zalm | Kappertjes | Rode ui
Luxe saladebar | Diverse salades | Bijlagen
Warme gerechten
Zalmfilet | Spinazie | Hollandaise saus
Gratin Dauphinois | Gratin van aardappel | Mozzarella | Cherrytomaat | Tijm
Kipdij op Japanse wijze | Teriyakisaus | Bosui | Paprika | Taugé | Sesam
Varkenslende | Honing tijmsaus | Gesmolten brie
Vegan tandoori curry | Groenten | Kikkererwten | Kokosmelk
Zacht gegaarde rundersukade | Rode wijn jus | Sjalot
Rijst | Abrikozen | Noten | Rozijnen
Seizoensgroenten
Dessertbuffet
Bestaande uit o.a. soezen, bavarois, ijstaarten en fruitsalade
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€ 35,00 p.p.

Kinderbuffet

Indien er kinderen deelnemen aan een van de genoemde buffetten, dan breiden wij deze uit met een apart kinderbuffet
Inhoud
Friet, aardappelvariant, mini snacks, mayonaise, ketchup, appelmoes en een kinderijsje.
Indien er kinderen deelnemen aan een 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.

Kinderbuffet

€ 14,50 p.p.
Kind 0 t/m 3 jaar
gratis

€ 14,50 p.p.
Inhoud
Kind 0 t/m 3 jaar
Friet | Aardappelvariant | Mini snacks | Mayonaise | Ketchup | Appelmoes | Kinderijsje
gratis

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.

Heeft u of iemand in uw
gezelschap een allergie?
Graag vernemen wij dit
tijdig van u!

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.
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Menusuggesties (vanaf 10 personen)
Menu A
Tomatensoep | Runderpoulet
of
*Geitenkaas salade | Van de Molkerei | Walnoot | Tomaat | Rode koolsalade |
Mesclun | Rode biet | Spek | Honing dressing

€ 28,50 p.p.

*Parelcouscous | Tofu | Gemarineerde groente | Tomaat | Ui | Knoflook | Verse kruiden
of
Zalmfilet | Amandelkruidenkorst | Tomaten Meuniere
of
Parelhoenfilet | Langzaam gegaarde parelhoen | Bospaddestoelen duxelles | Tijm saus

Bokkenpoten Dame Blanche | Vanille room ijs | Meringue | Slagroom | Chocolade saus

Menu B
Carpaccio | Pijnboompitten | Krokant van Parmezaan | Rucola | Truffelmayonaise
of
*Griekse Parelcouscous salade | Tomaat | Tofu | Knoflook | Olijven | Mesclun | Gems |
Zoetzure komkommer | Rode ui | Tzatziki dressing

€ 33,50 p.p.

*Camembert Fondue | Gegrilde groente | Bospaddenstoelen tapenade | Crostinis
of
Roodbaars | Gebakken roodbaars | Wakame | Parelcouscous | Garnalen | Hollandaisesaus
of
Gebakken Kalfszwezerik | Kalfshaas | Kalfsstoof | Hete bliksem | Mosterdsaus

Crème brulee | Boerenjongens | Appel | Kaneel | Vanille roomijs

Menu C
*Bietencarpaccio | Sous-vide chioggia biet | Rucola | Geitenkaas | Walnoten | Sinaasappel honingdressing
of
Rillette van zalm en krab | Geroosterde flaguette | Gemarineerde wakame | Tomatenkaviaar | Crème van camembert

*Pompoen Ravioli | Bospaddenstoelen roomsaus | Truffel olie
€ 40,50
of
Sliptong | Twee op de graat gebakken tongen a 250 gram | Remouladesaus | Citroen
of
Striploin Entrecote | Gegrilde entrecote | Mousseline van knolselderij | Rode wijn saus | Sjalotten

Tarte tatin | Warme appeltaart | Kaneelroomijs | Slagroom | Bitterkoekjes

*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.
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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.
| 15 |

