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Business & Events

VERGADEREN

EVENEMENTEN

RECEPTIE

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
Vergaderarrangementen
Lunchsuggesties
Receptie arrangementen
Buffetten
Versnaperingen en dranken
Contact

Sales afdeling
T: 0512 - 58 63 07
E: sales@drachten.valk.com
Aanwezig: ma - vrij 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 91 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 9 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. De 3
luxe boardrooms zijn geschikt voor kleine gezelschappen tot 11 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
AANTAL PERSONEN PER ZAALOPSTELLING
ZALEN

U-VORM

Heerenveen (101,5 m2)
Joure (101,5 m2)
Sneek (101,5 m2)
Heerenveen + Joure (213 m2)
Joure + Sneek (213 m2)
Heerenveen + Joure + Sneek (324,5 m2 )
Franeker (boardroom, 32 m2)
Drachten (boardroom, 32 m2)
Leeuwarden (boardroom, 32 m2)
Harlingen (64 m2)
Bolsward (64 m2)
Bartlehiem (64 m2)

34
34
34
42
42
50
24
24
24

THEATER

CARRÉ CABARET SCHOOL

80
80
80
160
160
240
40
40
40

44
44
44
52
52
11
11
10
28
28
28

60
60
60
120
120
180
25
25
25

44
44
44
84
84
22
22
22

PARTIJ BUFFET
70
70
70
140
140
225
-

48
48
48
110
110
180
-

ZAALHUUR OP MAAT
Voor prijzen en beschikbaarheid van de zalen kunt u contact opnemen met de Afdeling Sales via 0512 - 58 63 07 of
sales@drachten.valk.com.

BIJZONDERHEDEN
Alle zalen zijn voorzien van beamer met scherm of LED scherm met HDMI aansluiting, flipover met schrijfgerei en vergaderkit
met conferentiebenodigdheden.
Extra apparatuur en consumpties worden in rekening gebracht op basis van nacalculatie.
Prijzen van beurzen, exposities, productpresentaties e.d. zijn op aanvraag.
In al onze zalen kunt u onbeperkt gebruik maken van de koffie/theemachine.
Voor de zalen Heerenveen, Joure en Sneek staat een koffiecorner in de lobby. U en uw gasten kunnen daar onbeperkt gebruik
maken van koffie van vers gemalen bonen. Wilt u liever kannen koffie en thee in de zaal hebben, dan kunt u dit bij uw
reservering kenbaar maken.

HYBRIDE VERGADEREN
Werken deelnemers van uw meeting grotendeels thuis? Een hybride vergadering biedt de mogelijkheid om meetings virtueel te laten
plaatsvinden. In samenwerking met Valk Online en onze vaste AV-partner bieden wij diverse pakketten, bijvoorbeeld:

HYBRIDE PLUG & PLAY
1 hotel, 1 zaal/boardroom en online kijkers | Een livestream met één camera waarmee 4G streaming mogelijk wordt via eigen
vergadersoftware zoals MicrosoftTeams of Zoom. Daarnaast leveren wij 1 microfoon en bekabeling. Interactie is mogelijk op
zaalniveau met chatfunctie.

HYBRIDE DYNAMIC
1 hotel, 2 camera's, online/offline interactie | Een livestream via een professioneel vergaderplatform, met twee camera's, uitgebreide
videoregie en inbelmogelijkheden. Daarnaast leveren wij 2 microfoons, 2 luidsprekers en mogelijk twee technici voor livestream
ondersteuning en camerabediening tijdens de bijeenkomst. Interactie mogelijk met videobellen en met live Q&A.
Bent u geïnteresseerd in een hybride vergadering in ons hotel? Onze medewerkers van de afdeling Sales helpen u graag om op basis
van uw wensen en voorkeuren een geschikt pakket te bepalen. De prijzen van de pakketten zijn op aanvraag.
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Vergaderarrangementen
Bekijk hieronder de diverse arrangementen die zijn samengesteld voor een bijeenkomst. Alle arrangementen zijn standaard inclusief:
Handfruit
Meeting mints
Flip-over met papier en stiften
Beamer met scherm
Pennen en notitieblokjes
Officekit met conferentiebenodigdheden
Gratis parkeren

4-uurs Comfortarrangement
Onbeperkt vers gemalen koffie, thee en frisdranken | Diverse zoete & gezonde lekkernijen | Mineraalwater in de vergaderzaal

4-uurs Comfortarrangement inclusief lunchbuffet
Onbeperkt vers gemalen koffie, thee en frisdranken | Diverse zoete & gezonde lekkernijen |
Mineraalwater in de vergaderzaal | Uitgebreid lunchbuffet

8-uurs Comfortarrangement inclusief lunchbuffet
Onbeperkt vers gemalen koffie, thee en frisdranken | Diverse zoete & gezonde lekkernijen |
Mineraalwater in de vergaderzaal | Uitgebreid lunchbuffet

8-uurs Comfortarrangement inclusief 3-gangen diner
Onbeperkt vers gemalen koffie, thee en frisdranken | Diverse zoete & gezonde lekkernijen |
Mineraalwater in de vergaderzaal | 3-gangen diner in het restaurant
Bovenstaande arrangementen zijn naar wens uit te breiden. De mogelijkheden vindt u op pagina 10 Versnaperingen en dranken. Onze
salesmedewerkers helpen u graag met het samenstellen van uw gewenste arrangement.

Vergaderhulpmiddelen
Laserpointer
Geluidsinstallatie met 1 headset of draadloze microfoon
Geluidsinstallatie tot 2 microfoons
Geluidsinstallatie tot 3 microfoons
Geluidsinstallatie > 3 microfoons
Laptop
Extra flip-over met papier
Kopieën
Podium
Katheder
Krachtstroom per dagdeel

Internet

Onze zalen zijn voorzien van
een vaste ADSL aansluiting en
draadloos internet (Wifi),
bereikbaar via het KPN
hotspot systeem. Gebruik van
internet is kosteloos.
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LUNCHSUGGESTIES
Lunchbuffet

€ 23,50 p.p.

Ma - vr van 12:00 - 14:00 uur
in Dokkum zaal
Wisselende seizoenssoep
Koude gerechten
Diverse broodsoorten | boter, kruidenboter, tapenade en olijfolie |
kaas en vleeswaren | uitgebreide saladebar met huisgemaakte salades |
diverse toppings en dressings | yoghurt en kwark | handfruit | vers en gedroogd fruit

€ 18,50 p.p.

Warme gerechten
Diverse (wisselende) warme gerechten
Inclusief
Vers gemalen koffie, thee, vruchtensappen, smoothies, mineraalwater, melk en karnemelk

Broodjesarrangement Deluxe*
Kopje luxe soep | harde broodjes met luxe beleg |
verse fruitsalade | vruchtenkwark|
melk en jus d’orange

€ 18,50 p.p.

*Dit arrangement is alleen te boeken in combinatie met een vergaderarrangement.

SMAKELIJK!
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RECEPTIE ARRANGEMENTEN
Hieronder vindt u onze arrangementen. Uiteraard bieden wij ook de mogelijkheid om in samenspraak een speciaal arrangement
samen te stellen, aangepast naar uw wensen.

2-uurs receptie arrangement
Vanaf 25 personen, op basis van 2 uren

€ 18,50 p.p.

Ontvangst met koffie/thee en petit four
Onbeperkt drankjes, exclusief binnen- en buitenlands gedistilleerd
Borrelplateau op de (sta)tafels*
Tunbrood met gerookte zalm, kerrie roomkaas en zeewier
Assortiment diverse warme hapjes (3 p.p.)

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

*Het borrelplateau bestaat uit: nootjes, olijvenmix, kaas en Friese droge worst

4-uurs receptie arrangement
Vanaf 25 personen, op basis van 4 uren
Ontvangst met koffie/thee of een welkomstdrankje met petit four
Onbeperkt drankjes, exclusief binnen- en buitenlands gedistilleerd
Borrelplateau op de (sta)tafels*
Wrap met kip/zalm
Vegetarisch koud hapje
Assortiment diverse warme hapjes (3 p.p.)
*Het borrelplateau bestaat uit: nootjes, olijvenmix, kaas en Friese droge worst

WELKOM!
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€ 34,50 p.p.
Kind 4 t/m 11 jaar
€ 26,00 p.p.
Kind 0 t/m 3 jaar
gratis

BUFFETTEN
De buffetten worden geserveerd in een aparte zaal. Het uitgebreide assortiment zorgt voor de perfecte invulling voor gezelschappen.
Wij serveren diverse buffetten vanaf 25 volwassenen. Bij minder dan dit aantal volwassenen berekenen wij de minimum
afname van 25 volwassenen.
Vanzelfsprekend kunnen wij met vegetarische of andere dieetwensen rekening houden. Graag vernemen wij dit tijdig van u.

Brunchbuffet
Te reserveren voor 15:00 uur

€ 27,50 p.p.

Ontvangst met een welkomstdrankje (ook alcoholvrij)
Amuse
Kopje soep

Koude gerechten
Rijk assortiment aan broodsoorten (o.a. kaiserbroodjes, waldkorn- spelt- en landbrood) met boter en kruidenboter
Croissantjes, chocolade- en koffiebroodjes
Diverse soorten vleeswaren (ham, rosbief en kipfilet) en kaas
Diverse soorten zoetwaren
Ardenner ham met meloen
Carpaccio
Verschillende salades (o.a. huzaren- kipkerrie- en zalmsalade) met diverse toppings en dressing
Diverse (gerookte) vissoorten (o.a. makreel, forel en zalm)
Verschillende soorten sandwiches
Warme gerechten
Wisselende vlees-, vis- en vegetarische gerechten, met o.a. gehaktballetjes met satesaus, kip roerbak in zoetzure saus,
falafel met geroosterde groenten en feta, roerei met diverse groenten (V), kibbeling, nasi goreng (V), poffertjes en friet.
Dessert De Valk
Wekelijks wisselend uitgeserveerd dessert
Inclusief
Koffie, thee, melk, karnemelk, chocolademelk, smoothies en diverse vruchtensappen.
Overige dranken zijn niet inbegrepen en worden geserveerd op basis van nacalculatie.

Kindermenu

Voor kinderen hebben we een speciaal kindermenu
(zie pagina 9).
Kind t/m 11 jaar € 15,00 p.p.
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Drachten Buffet
Diverse broodsoorten met kruidenboter, gezouten roomboter en hummus roomkaasspread
Soep
Tomatensoep met courgette, paprika en fetakaas

€ 27,50 p.p.

Koude gerechten
Aardappelsalade met bosui, mosterd en oude kaas
Plateau met gerookte zalm, kappertjes, rode ui en cocktailsaus
Plateau met tonijnsalade, rivierkreeftenvlees, gerookte forel en makreel
Waldorfsalade met kipfilet, walnoten, ananas, mandarijnen en rozijnen
Plateau met gedroogde ham en meloen
Uitgebreide saladebar

€ 34,50 p.p.
€ 27,50 p.p.

Warme gerechten
Gegratineerde heekfilet met tomaat, ui, peterselie en belegen kaas
Geroosterde kipfilet en groenten met strognoffsaus en crème fraîche
Zacht gegaarde procureur bites met gebakken champignons, prei en roomsaus
Gehaktballetjes met geroosterde rode ui in braadjus
Vegan ovenschotel met geroosterde wedges, knolselderij, paprika, ui, zoetzuur en vegan kaas
Vegetarische nasi
Gesmoorde boontjes met geroosterde champignons, ui en paprika
Friet
Feestelijk dessertbuffet Van der Valk
Met diverse bavarois- en ijstaarten, soesjes, petit desserts, diverse ijssoorten, verse fruitsalade en slagroom

Smallingerland Buffet
Diverse broodsoorten met kruidenboter, gezouten roomboter en hummus roomkaasspread

€ 32,50 p.p.

Voorgerecht
Carpaccio geserveerd met rucola, pijnboompitten, pestomayonaise en Parmezaanse kaas
Koude gerechten
Boeren aardappelsalade met bacon, doperwten, zilverui, kaas, bieslook en mosterdmayonaise
Plateau met gerookte zalm, kappertjes, rode ui en cocktailsaus
Plateau met tonijnsalade, rivierkreeftenvlees, gerookte forel en makreel
Plateau met gedroogde ham en meloen
Pastasalade met feta, zongedroogde tomaat, paprika, groene asperges, basilicum en mayonaise
Uitgebreide saladebar
Warme gerechten
Gebakken zalm met peultjes, paprika, gepofte tomaat en witte wijnsaus
Geroosterde kipfilet en krieltjes met ratatouille van diverse groenten en zilverui
Varkenshaas bites met geroosterde groenten met stroganoffsaus en crème fraîche
Geroosterde biefstukjes met gebakken champignons, rode ui, prei en een romige pepersaus
Vegan dish met vegan kipstukjes, perzik, paprika en geroosterde noten
Rijst met geroosterde paprika, wortel en prei
Groenten bonne femme in kruidige tomatensaus
Gekruide aardappelwedges en friet
Feestelijk dessertbuffet Van der Valk

Met diverse bavarois- en ijstaarten, soesjes, petit desserts, diverse ijssoorten, verse fruitsalade en slagroom
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Onderstaande buffetten zijn uitsluitend te reserveren in combinatie met één van onze vergaderarrangementen

Stamppottenbuffet

Te reserveren in de maanden oktober t/m maart
Stamppotten
Hutspot
Boerenkool
Zuurkool

€ 18,50 p.p.

De stamppotten worden geserveerd met
Uitgebakken speklap, rookworst, jus, zilverui, augurk, piccalilly en mosterd
Dit buffet is uit te breiden met een dessertbuffet.

Oostersbuffet

€ 22,50 p.p.

Koude gerechten
Komkommersalade
Koolsalade
Kroepoek, atjar, seroendeng, gebakken uitjes, sambal en ketchup
Warme gerechten
Kipsaté met satésaus
Fu yong Hai
Tjap tjoy
Mini loempia's
Nasi
Bami
Dit buffet is uit te breiden met een dessertbuffet.

Italiaans buffet
Diverse broodsoorten met kruidenboter en hummus roomkaasspread
Koude gerechten
Pastasalade met tonijn, rode ui paprika confetti
Pastasalade met kip pesto, bosui en courgette
Salade caprese
Salade met gegrilde groenten en Parmezaan

€ 22,50 p.p.

Warme gerechten
Farfalle Carbonara met champignons en spek
Tortellini formaggio met gebakken champignons en truffelroomsaus
Penne met bolognesesaus
Macaroni gratin met geroosterde groenten en Toscaanse tomatensaus
Dit buffet is uit te breiden met een dessertbuffet.

Kindermenu
Kinderen t/m 11 jaar

€ 15,00 p.p.
|9|

Soep naar keuze
Keuze uit een gerecht van de kindermenukaart
Drankje naar keuze
Kinderijsje

VERSNAPERINGEN EN DRANKEN
Zoet & hartig
Petit four
Petit four met logo
Gesorteerd gebak
Gesorteerd gebak met logo
Hard belegd broodje (ham, oude kaas, rosbief en kipfilet)
Hard belegd broodje met luxe beleg (zalm, brie, caprese en carpaccio)
Puntzak frites met mayonaise
Broodje kroket (vega: groentekroket)
Kaas- of saucijzenbroodje

Bittergarnituur
After meeting arrangement € 9,00 p.p.
Na afloop van uw bijeenkomst gezellig een uur borrelen? Wij serveren onbeperkt koffie, thee, drankjes (bier, wijn, fris en
vruchtensappen), een borrelplateau en 2 gesorteerde hapjes per persoon
Assortiment traditionele hapjes (4 stuks) € 4,50 p.p.
Friese kaas | Friese droge worst | bitterbal met mosterd | assortiment warme snack
Assortiment hapjes deluxe (5 stuks) € 5,75 p.p.
Wrap zalm | Mozzarella-tomaat spiesjes | Butterfly garnaal | BItterbal met mosterd | Bladerdeeghapje
Borrelplateau € 3,00 p.p.
Nootjes | olijvenmix | kaas | Friese droge worst

Drankenarrangementen
Alle diners en buffetten zijn uit te breiden met een drankenarrangement, bestaande uit:
Onbeperkt huiswijn (rood, wit en rosé), Bavaria tapbier, alcoholvrij bier, frisdrank vruchtensappen en koffie of thee.
2-uurs drankenarrangement € 13,00 p.p.
3-uurs drankenarrangement € 16,50 p.p.
4-uurs drankenarrangement € 20,00 p.p.
5-uurs drankenarrangement € 23,00 p.p.

PROOST!
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CONTACT
CONTACT & RESERVEREN

Heeft u vragen naar aanleiding van onze brochure of wilt u reserveren? Wij helpen u graag om uw bijeenkomst geheel naar uw
wensen samen te stellen. Op basis van een van onze uitgebreide arrangementen of geheel op maat. U kunt ons Salesteam bereiken
via sales@drachten.valk.com of telefonisch via 0512 58 63 07. Wij kijken ernaar uit om u te mogen begroeten in Van der Valk Hotel
Drachten.

DISCLAIMER

Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. Op alle reserveringen zijn zowel de Uniforme Voorwaarden Horeca (U.V.H.) als de
eigen voorwaarden van Hotel Drachten van toepassing. Eventueel genoemde gerechten zijn seizoensgebonden en kunnen
gedurende het jaar veranderen. Al onze gerechten kunnen ingrediënten bevatten die niet specifiek zijn omschreven. Heeft u een
allergie, meld het ons!

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4 | 9202 PD Drachten
info@drachten.valk.com | +31 512 52 07 05
www.hoteldrachten.nl
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