2021

DRACHTEN

KERSTBRUNCH 1E EN 2E KERSTDAG
GEACHTE GAST,
Kerst is een van de mooiste feesten van het jaar. Ook dit jaar
maken we er weer een feest van. Samen met familie en vrienden

Op eerste en tweede kerstdag heten wij u om 11.30 uur van harte
welkom met een feestelijke cocktail (ook alcoholvrij). Vervolgens kunt
u genieten van het uitgebreide brunchbuffet. Uiteraard sluiten we
af met een heerlijk dessertbuffet. Bij het buffet is een dranken-

kunt u in onze sfeervolle ambiance veilig en vertrouwd genieten

arrangement inbegrepen met onbeperkt koffie, thee, sappen, melk,

van heerlijke gerechten en proosten op een goede gezondheid.

frisdranken, taptbier en huiswijn. Ook voor de kinderen is het buffet

In deze brochure kunt u de mogelijkheden bekijken om dit jaar

geschikt.

kerst bij ons te komen vieren. Om teleurstelling te voorkomen,
adviseren wij u tijdig te reserveren.

Tafel reserveren? Bel naar de receptie via 0512-520705
ONS KERSTBRUNCHBUFFET BEVAT ONDER ANDERE:

Wij verheugen ons op uw komst en wensen u alvast
fijne feestdagen en en gelukkig en gezond 2022 toe!
Met feestelijke groet,
Familie Langebeek-Van der Valk & medewerkers

•
•
•
•
•
•
•

Feestelijke cocktail
Vers bereide soep
Vers gebakken broodsoorten
Verschillende vissoorten en koude vleeswaren
Selectie van warme gerechten
Variëteit aan zoete lekkernijen, zoetwaren en handfruit
Friet en snacks

Tijd			

: van 11.30 uur tot 14.00 uur

Volwassenen		

: € 39,50

Kinderen 4 t/m 11 jaar

: € 21,00

Kinderen t/m 3 jaar

: gratis

KERSTARRANGEMENT
Wilt u een ontspannen en culinair verzorgde kerst? Kies dan voor ons

VOORDELIGE VERLENGINGSNACHT
OF VOOROVERNACHTING

+

€69,00
p.p.p.n.

kerstarrangement. U overnacht in één van onze tweepersoonskamers

U kunt uw kerstarrangement voordelig uitbreiden met een extra over-

en kunt daarnaast genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en een

nachting. Het tarief voor deze tweede nacht is € 69,00 per kamer per

4-gangen kerstdiner!

nacht inclusief ontbijt (op basis van 2 personen per kamer). Uitbreiden
van het kerstarrangement is mogelijk op 24 of 27 december.

ONS KERSTARRANGEMENT BEVAT ONDER ANDERE:
RESERVEREN?
•

Ontvangst met een welkomstdrankje

•

1x Overnachting

•

1x aanschuiven bij ons uitgebreide ontbijtbuffet

•

1x 4-gangen kerstdiner (exclusief consumpties)*.

* Graag vernemen wij van u voor welk tijdstip wij een
tafel voor u kunnen reserveren (vanaf 16.00 uur,
op basis van beschikbaarheid).

U kunt hiervoor contact opnemen met onze receptiemedewerkers.
Telefonisch via 0512-52 07 05, per e-mail via info@drachten.valk.com
of via onze website www.hoteldrachten.nl.

v.a.

€102,50
p.p.p.n.

Genoemde prijs is op basis van 2 volwassenen in een tweepersoons-

VEILIG EN VERTROUWD
Samen met u willen we er een onvergetelijke kerst van maken.
Graag vragen wij u rekening te houden met de coronamaatre-

kamer. Aankomst mogelijk op zaterdag 25 december en zondag

gelen die gelden op het moment dat u bij ons bent. Zo kunnen

26 december. Reserveren is noodzakelijk. Éénpersoonstoeslag van

wij uw gezondheid en die van onze medewerkers waarborgen.

toepassing.

KERST | BUFFET | 2021
EERSTE KERSTDAG | TWEEDE KERSTDAG

KERSTDINERBUFFET
Op 25 en 26 december heten wij u van harte welkom bij het
kerstbuffet. Wij ontvangen u graag om 17.30 uur met een feestelijke
cocktail (ook alcoholvrij). Aansluitend staat het dinerbuffet voor u
klaar met een diversiteit aan koude en warme gerechten. Uiteraard
sluiten wij af met een heerlijk dessertbuffet. Bij het buffet is een
drankenarrangement inbegrepen met onbeperkt huiswijn, tapbier
en frisdranken. Ter afsluiting serveren wij naar keuze een kopje
koffie of thee. Ook voor kinderen is het dinerbuffet geschikt en
daarnaast zijn er verschillende activiteiten voor onze kleine gasten.
Tafel reserveren? Bel naar de receptie via 0512-520705

ONS KERSTDINERBUFFET
BEVAT ONDER ANDERE:
•

Vers bereide soep

•

Diverse broodsoorten

•

Royaal aanbod van vlees-, vis- en vegetarische salades

•

Diverse aardappelschotels

•

Gepocheerde roodbaars met bearnaisesaus

•

Wildschotel met veenbessen en paddenstoelen

•

Gewokte kip met taugé, bosui en teriyakisaus

•

Varkensmedaillons met gesmolten brie

•

Gebraden ossenhaas met diverse sausen

•

Penne met mascarponesaus, pompoen,
pijnboompitten en oude kaas

•

Spinazie ravioli met tomatensaus en Parmezaanse kaas

•

Rijkelijk gevulde couscous

•

Stoofpeertjes

•

Mini gratin van broccoli

•

Rode kool met appel en rozijnen

Tijd			

: van 17.30 tot 20.30 uur

•

Poffertjes, friet, diverse snacks & sauzen

Volwassenen: 		

: € 49,50

Kinderen 4 t/m 11 jaar

: €25,50

•

Dessertbuffet met diverse taarten, diverse ijssoorten,

Kinderen t/m 3 jaar

: gratis

warme kersen, royale fruitsalade

AMUSE
CANAPÉ GEVULD MET WILDZWIJN PATÉ

KERSTMENU 2021

VOORGERECHTEN

EERSTE KERSTDAG | TWEEDE KERSTDAG

4-GANGEN KEUZEDINER

TERRINE VAN GEROOKTE ZALM
Gerookte forel | Roomkaas | Bieslook | Gepofte tomaat |
Zalmeitjes | Citroen yoghurt dillesaus

Op 25 en 26 december bieden wij u gelegenheid om in ons restaurant of brasserie te genieten van een overheerlijk 4-gangen keuze-

GARNALEN-KRAB COCKTAIL

diner. Voor kinderen hebben we een speciaal kindermenu. U kunt

Grote garnalen | Zoetzure komkommer | Garnalenkroketje |
Kruidensla | Cocktailsaus

een tafel reserveren vanaf 16.00 uur. Gelieve bij uw reservering uw
voorkeurstijd door te geven. Komt u met meer dan 8 personen
dineren, dan ontvangen we u graag bij het kerstdinerbuffet.
Tafel reserveren? Bel naar de receptie via 0512-520705
Tijd			

: vanaf 16.00 uur

Volwasssenen		

: € 49,50

Kinderen 4 t/m 11 jaar

: € 25,50

Kinderen t/m 3 jaar

: gratis

GEITENKAASSALADE
Salade van geitenkaas | Gegrilde groenten | Crostini |
Rode bietengelei | Citrus kruiden dressing

RUNDERCARPACCIO
Truffel crème | Krokant van Parmezaan | Pijnboompitten |
Gemarineerde bospaddenstoelen

TRIO VAN EEND
Wij wensen u een smakelijk diner!

Gemarineerde eendenborstfilet | Eendenlever paté | Rilette
van eend | Krokant speksalade | Veenbessen | Vijgenstroop

,

SOEP
POMPOENSOEP

PROEVERIJ VAN KALF

Rode paprika | Geroosterde pompoenpitten

Gegrilde kalfslende | Gebakken kalfszwezerik |

TOMATENSOEP
Crème van mascarpone en olijfolie | Gehaktballen

WILDBOUILLON

Stoof van kalfsvlees | Hete bliksem | Mosterdsaus

HERTENFILET
Kastanje korst | Mousseline van truffel en bospaddenstoelen |
Spek krokant | Cranberry-portsaus

Wildpoulet | Groene kruiden | Paddenstoelen

RAVIOLI

HOOFDGERECHTEN

Eekhoorntjesbrood | Pompoen | Pijnboompitten |
Truffelsaus | Rucola | Oude kaas chips

ZEEBAARS
Gebakken zeebaarsfilet | Grote gamba’s | Pompoen |
mousseline | Hollandaisesaus

TOURNEDOS ROSSINI
Gebakken Tournedos | Eendenlever | Crouton |
Truffeltapenade | Madeirasaus

VARKENSHAAS

NAGERECHTEN
GRAND DESSERT VAN DER VALK
Proeverij van diverse nagerechten o.a.
Cheesecake | Panna cotta met bosvruchten coulis
en pistache crumble | Tiramisu | Amarena ijs |
Brownie met cranberry crème

Champignon duxelles | Spek | Tijmsaus |
Gepocheerde stoofpeer

Vegetarische gerechten

€49,50
p.p.

VOORGERECHT
FRUITCOCKTAIL

K E R ST K I N D E R M E N U 2 0 2 1
EERSTE KERSTDAG | TWEEDE KERSTDAG

SOEP
TOMATENSOEP
Crème van mascarpone en olijfolie | Gehaktballen

Ook aan de jonge gasten is gedacht. Op eerste en tweede kerstdag kunnen zij genieten van een speciaal à la carte kerstmenu.
Zo is het voor iedereen een heerlijke kerst!

HOOFDGERECHTEN
SCHNITZEL - KROKET - KAASSOUFFLÉ FRIKANDEL OF KIPNUGGETS
Frietjes | Mayonaise | Appelmoes | Groentespies

GEBAKKEN ZALM
Hollandaisesaus | Frietjes | Mayonaise | Groentespies

KINDERANIMATIE
Op beide kerstdagen zijn er verschillende activiteiten
voor kinderen in het hotel. Wij zorgen ervoor dat zij zich
optimaal vermaken!

HAMBURGER
Bacon | Kaas | Tomaat | Sla | Augurk | Ui | Frietjes |
Ketchup | Groentespies

NAGERECHT
KINDERFANTASIE IJS

€25,50
p.p.

DRACHTEN

Van der Valk Hotel Drachten | Lavendelheide 4 | 9202 PD | Drachten

T 0512-52 07 05 | info@drachten.valk.com | www.hoteldrachten.nl

