WELKOM
Gastvrijheid zit in ons DNA

Die zin is onlosmakelijk verbonden met familie Van der Valk. Nicolaas van der Valk, vader van 24 kinderen, kocht de
gronden van De Gouden Leeuw in Voorschoten in 1862 voor 4000 gulden op een veiling in het Wapen van
Voorschoten. Jongste zoon Martinus, geboren in 1895, maakte De Gouden Leeuw een café en bouwde dit uit tot
café-restaurant. Martinus en zijn vrouw Rie streefden er met hun ondernemersdrift naar om voor ieder van hun 11
kinderen een eigen zaak te verwezenlijken. En met succes.
Van der Valk heeft nu meer dan 68 vestigingen in Nederland, 14 in Duitsland, 11 in België, 2 in Frankrijk, 1 in Spanje
en 2 in het Caribisch gebied. Er zijn diverse vestigingen in aanbouw of een opening is aanstaande. Voor nagenoeg
alle vestigingen geldt dat zowel het vastgoed eigendom is van en de directie gevoerd wordt door nazaten van
Martinus en Rie van der Valk.
Sinds 2001 is Hotel Drachten overgenomen door familie Van der Valk. Onder leiding van Tjomme Langebeek en Corry
van der Valk heeft het hotel een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Voorjaar 2019, tijd voor vernieuwing. Met ingang
van 1 april 2019 is Sjoerd Langebeek de General Manager van het hotel. Sjoerd heeft de hogere hotelschool in
Leeuwarden nagenoeg afgerond. Na een stage periode bij het Conservatorium hotel in Amsterdam en 1 jaar
assistent General Manager in Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk zal Sjoerd het stokje overnemen van zijn
ouders. Zijn broers Stijn en Derk hebben nu samen de dagelijkse leiding over onze vestiging Groningen-Hoogkerk.
In onze hotels proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu. Vrijwel alle Van der Valk
vestigingen hebben dan ook een Green Key keurmerk. 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. Hotel Drachten is in het bezit van
Green Key Gold!
In onze menukaart zijn diverse producten dik gedrukt en voorzien van een logo achter het gerecht. Dit is in kader
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De betekenis vindt u hier:
= Europees biologisch keurmerk
= Marine Stewardship Council (MSC)
= Beter Leven Certificaat
= Vegetarisch

Heeft u een allergie? Meld het ons! Wij doen onze uiterste best om aan uw dieetwensen te voldoen.
Gastvrije groet,
Familie Langebeek - Van der Valk

LUNCH
GERECHTEN
tussen 10:00 - 17:00 uur

Uitsmijter met achterham en kaas op boerenbrood *

€ 9,75

Panini met achterham en kaas geserveerd met ketchup of curry *

€ 6,75

Runderhamburger op een biologische bol met gemengde salade, rode ui, bacon
en kaas geserveerd met friet en mayonaise

€ 14,50

Huisgemarineerde kippendijsaté met Atjar, seroendeng, kroepoek en satésaus
geserveerd met friet en mayonaise

€ 13,50

Boerenbrood met twee kroketten en mosterd

€ 7,50

Chef’s lunch
Trio van boerenbrood met een mini uitsmijter achterham en kaas, een kroket
en rundercarpaccio met truffelmayonaise

€ 12,50

Warme wrap met kip en hoisinsaus

€ 9,75

Omelet met lente ui, tomaat en basilicum

€ 9,75

* Dit gerecht kan ook vegetarisch worden geserveerd

- Europees biologisch keurmerk

- Marine Stewardship Council

- Beter Leven Certificaat

- Vegetarisch

LUNCH
GERECHTEN
tussen 10:00 - 17:00 uur

Meergranen pistolet gegratineerd met brie geserveerd met honing, walnoot en rucola

€ 7,75

Ciabatta met rundercarpaccio, truffelmayonaise, rucola, oude kaas,
uitgebakken spekjes en pijnboompitten

€ 9,75

Boerenbrood met bieslook-roomkaas, gerookte zalm, little gem, rode ui en
gebakken kappertjes

€ 12,75

Biologische meergranenbol met ossenworst, truffelmayonaise, rode ui en little gem

€ 11,75

Boeren stapelbrood met gerookte kipfilet, mangochutney, rode ui en spek

€ 10,75

Maaltijdsalades
Poké bowl
Sushi rijst, zalm, komkommer, wortel, wakame, avocado en sesam

€ 12,75

Maaltijdsalade met gebrande geitenkaas en zoetzure biet *

€ 13,75

* Onze salades worden geserveerd met brood en boter

- Europees biologisch keurmerk

- Marine Stewardship Council

- Beter Leven Certificaat

- Vegetarisch

Chef’s MENU
Voorgerecht

Runderpastrami met tonijnmayonaise, rucola, zongedroogde tomaat,
artisjok en zonnebloempitten

Hoofdgerecht

Gebakken zeebaarsfilet met tomatensalsa en gegrilde groene asperges

Dessert

Honing panna cotta met gepocheerde rabarber en slagroom

Menuprijs € 34,50

€ 10,75

€ 19,50

€ 7,75

HIGH TEA
Iets te vieren? Een afspraak met collega’s, vrienden of familie? Combineer
het met een gezellige High Tea in de bar/brasserie, ons restaurant of een
van de zalen.
Wij heten u van harte welkom met een welkomstdrankje. Op een etagère presenteren wij diverse
zoete en hartige lekkernijen waaronder macarons, bonbons, hartige wraps, scones 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 pannenkoekjes met stroop en poedersuiker, flesje fris naar keuze en een
kinderijsje.
Prijs kind 4 t/m 11 jaar € 9,50 en kinderen t/m 3 jaar gratis

€ 17,50

De High Tea is mogelijk vanaf twee personen en reserveren is noodzakelijk. Uw reservering ontvangen wij graag
uiterlijk twee dagen van te voren. Indien u dieetwensen en/of allergieën heeft verzoeken wij dit bij het maken van
de reservering aan ons door te geven zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

* Overige dranken zijn op basis van nacalculatie.

€ 17,50

VOOR
GERECHTEN
tussen 12:00 - 22:00 uur

Baguelino met kruidenboter en muhammara

€ 5,50

Dun gesneden, gemarineerd en gerookte rundermuis met truffelmayonaise,
pijnboompitten, oude Friese kaas, uitgebakken spekjes en rucola

€ 10,75

Combinatie van meervaltartaar en zoetzure makreel met tomatencompote
Meerpijs arrangement

€ 13,50
€ 2,50

Gerookte zalm met peterseliedressing en een garnalenkroketje
Meerprijs arrangement

€ 13,75
€ 2,50

Salade gado gado met gegrilde tonijn
Meerprijs arrangement

€ 13,75
€ 2,50

Salade met gebrande geitenkaas en zoetzure biet

€ 11,50

Tataki van eendenborst met Oosterse salade en zoete honing sojasaus

€ 10,75

- Europees biologisch keurmerk

- Marine Stewardship Council

- Beter Leven Certificaat

- Vegetarisch

VOOR
GERECHTEN
tussen 12:00 - 22:00 uur

Soepen
Gebonden tomatensoep met stoofvlees en bieslook

€ 6,00

Lichtromige soep van prei

€ 5,50

Thaise kokos-currysoep met kip *

€ 6,00

* Dit gerecht kan ook vegetarisch worden geserveerd

Voor de kleine trek

Hoofdgerechten met een gedoseerde portie
Gevulde portobello met pappardelle en rode paprikasaus

€ 12,50

Penne in avocado roomsaus met spinazie en pijnboompitten (veganistisch)

€ 12,50

Twee gebakken sliptongen met huisgemaakte citroenmayonaise

€ 20,50

Schnitzel met paddestoelenroomsaus, achterham en gegratineerd met kaas

€ 16,75

Zacht gegaarde lamsprocureur met mosterdsaus

€ 16,50

Gebakken schnitzel met een keuze uit stroganoff- of paddestoelenroomsaus

€ 16,50

- Europees biologisch keurmerk

- Marine Stewardship Council

- Beter Leven Certificaat

- Vegetarisch

HOOFD
GERECHTEN
tussen 12:00 - 22:00 uur

Visgerechten
Gebakken zalm op een bedje van orzo met zoetzuur van venkel

€ 22,50

Drie gebakken sliptongen met huisgemaakte citroenmayonaise
Meerprijs arrangement

€ 24,50
€ 7,50

Gebakken snoekbaarsfilet op pappardelle met rode paprikasaus

€ 21,50

Vegetarische gerechten
Gevulde portobello met pappardelle en rode paprikasaus

€ 16,50

Wrap gevuld met pikante groenten geserveerd met Szechuan saus

€ 16,50

Tortellini gevuld met eekhoorntjesbrood
geserveerd met pestosaus, rucola en oude kaas

€ 15,50

Penne in avocado roomsaus met spinazie en pijnboompitten (veganistisch)

€ 14,50

Orzo met voorjaarsgroenten, tomatencompote en gebakken groene asperges
en courgette (veganistisch)

€ 15,50

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend warm garnituur, salade en mayonaise.
Indien u appelmoes wenst, kunt u dit bij de bediening kenbaar maken.

- Europees biologisch keurmerk

- Marine Stewardship Council

- Beter Leven Certificaat

- Vegetarisch

HOOFD
GERECHTEN
tussen 12:00 - 22:00 uur

Vleesgerechten
Gebakken schnitzel met een keuze uit stroganoff- of paddestoelenroomsaus

€ 17,75

Varkenshaas met een keuze uit stroganoff- of paddestoelenroomsaus

€ 18,50

Schnitzel met paddestoelenroomsaus, achterham en gegratineerd met kaas

€ 18,50

Rosé gebakken varkensfilet op een bedje van voorjaarsgroenten met honing-tijmsaus

€ 19,50

Grass-Fed runderribeye van de grill met Szechuan saus
Meerprijs arrangement

€ 23,50
€ 5,00

Mixed grill
Gegrilde kuikenborst, varkenshaasmedaillons, spareribs en runderbiefstuk
geserveerd met kruidenboter en een saus van groene pesto
Meerprijs arrangement

€ 24,25

Zacht gegaarde lamsprocureur met mosterdsaus
Meerprijs arrangement

€ 22,75
€ 5,00

Gebakken tamme eendenborst met hoisinsaus en Oosterse salade

€ 21,75

Spareribs geserveerd met kruidenboter en een saus van groene pesto

€ 21,75

€ 5,00

Al onze hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassend warm garnituur, salade en mayonaise.
Indien u appelmoes wenst, kunt u dit bij de bediening kenbaar maken.

- Europees biologisch keurmerk

- Marine Stewardship Council

- Beter Leven Certificaat

- Vegetarisch

DESSERTS
tussen 12:00 - 22:00 uur

Dame blanche
Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom
Optioneel: advocaat topping

€ 6,75
€ 1,50

Wentelteefje van suikerbrood met bramen ijs en slagroom

€ 7,75

Panna cotta van witte chocolade met gemarineerde mango, chocolade ijs en slagroom

€ 7,75

Appel-rabarbercompote met hangop en kletskoppen

€ 7,25

Crème brûlée van peer met mokka ijs en slagroom

€ 8,00

Dame Noir
Chocolade ijs met vanillesaus, gebrande amandelen en slagroom
Optioneel: advocaat topping

€ 6,75
€ 1.50

Seizoensfruit met suikervrije frambozen sorbetijs en bramensaus

€ 8,00

Frysk kaasplankje
Diverse kaassoorten: Jonge Fryske, Belegere Fryske, Alde Fryske en Stokalde Fryske
met Kletzenbrood, uienjam, vijg en verse tijm
Meerprijs arrangement

€ 10,50

€ 2,50

€ 17,50
- Europees biologisch keurmerk

- Marine Stewardship Council

- Beter leven Certificaat

- Vegetarisch

DRANKEN

KAART
Warme dranken

Koffie
Koffie verkeerd
Cappuccino
Espresso
Dubbele espresso
Latte macchiato
Thee | Lipton
Losse thee | diverse soorten
Verse muntthee
Gember-citroenthee
Chocolademelk warm
Extra: met slagroom

€ 2,60
€ 2,85
€ 2,85
€ 2,60
€ 4,00
€ 3,00
€ 2,50
€ 2,60
€ 3,50
€ 3,50
€ 2,75
€ 0,50

Koffie Specials (met bonbon)
Irish Coffee
Jameson whiskey
French Coffee
Cointreau of Grand Marnier
Italian Coffee
Amaretto
DOM Coffee
D.O.M. Benedictine
Spanish Coffee
Licor 43 of Tia Maria

Bieren

Glas Bavaria
Pul Bavaria
Wisselende bier v.d. tap
Diverse La Trappe
Omer Traditional Blond
Palm
Rose bier
Ayinger Brauweisse

€ 7,00

€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00

Bieren

Diverse Bavaria per fles
2.0 Radler, 0.0 Original,
0.0 Wit, 0.0 Radler
Heineken

Koude dranken

€ 3,00

€ 3,50

Flesjes Frisdrank
Cola (Zero), Sinas, Sprite, Tonic,
Cassis, Ginger Ale, Rivella, Bitter Lemon,
Fuze Tea green of sparkling, Appelaere,
tomatensap, Spa Blauw, Spa Rood

€ 2,60

Melk
Karnemelk
Chocolademelk koud
Fristi
Ranja
Tafelwater 0.75L
Verse jus d’orange
Spa Blauw 0.75L
Spa Rood 0.75L

€ 2,10
€ 2,10
€ 2,60
€ 2,60
€ 1,25
€ 3,50
€ 3,75
€ 6,00
€ 6,00

Binnenlands

Jenever, Beerenburg, Jägermeister
v.a. € 3,00
Vieux, Korenwijn, Advocaat met slagroom
€ 2,85
€ 5,00
v.a. € 4,50
v.a. € 4,50
€ 4,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,25

Buitenlands

Diverse Wodka, Gin, Rum, Tequila
Diverse likeuren
P.S.V.
Whisky’s
Cognacs

v.a. € 4,50
v.a. € 4,50
v.a. € 3,00
v.a. € 5,00
v.a. € 5,00

WIJN

KAART

Huiswijn wit droog
Terrasses du Sud | Chardonnay
Fris | citrusfruit | honing

Terrasses du Sud | Sauvignon Blanc
Peer | groene appel | fris

Per glas
Per fles

€ 3,75
€ 19,50

Per glas
Per fles

€ 4,25
€ 21,00

Per glas
Per fles

€ 3,75
€ 19,50

Per glas
Per fles

€ 3,75
€ 19,50

Per glas
Per fles

€ 4,25
€ 21,00

Per glas
Per fles

€ 4,25
€ 22,50

Huiswijn wit zoet
Terrasses du Sud | Moelleux
Lichtzoet | citrus | perzik

Huiswijn rood

Terrasses du Sud | Merlot
Soepel | kers | zwarte bes
Terrasses du Sud | Cabernet Sauvignon
Zwartfruit | ronde body | kruidige afdronk

Huiswijn rosé

Allee de sud – Cuvée Ann
Fruitig | rood fruit | stevig

WIJN
KAART

Wit
Villa Maria Organic - Sauvignon Blanc
Nieuw-Zeeland | droog | buxus | limoen

€ 27,50

Anselmann - Riesling
Duitsland | fris | appel | grapefruit

€ 25,00

Maitre de Chai - Sancerre Blanc
Frankrijk | Sauvignon Blanc | strak | mineralen

€ 31,00

La Di Motte - Pinot Grigio
Italië | wit fruit | appel | nectarine

€ 24,00

Rosé
Château Cavalier
Frankrijk | Cuvée Marafiance | rijp fruit | honing | kruidig

€ 26,50

Rood
Marques de Caceres Excellens Reserva
Spanje | Garnacha | Graciano | Tempranillo | donker fruit | krachtig

€ 29,50

F. Jeantet - Chateauneuf-du-pape
Frankrijk | dieprood | aromatisch | rood fruit | zwarte bessen | kruiden

€ 32.50

Villa Maria Organic - Pinot Noir
Nieuw-Zeeland | vanille | kruidig | pruimen | zwarte bessen

€ 29,00

Bodega Sottano - Malbec
Argentinië | kruidig | vleugje chocolade | bramen

€ 26,00

- Europees biologisch keurmerk

- Marine Stewardship Council

- Beter Leven Certificaat

- Vegetarisch

WIJN

KAART

Mousserende wijnen en champagne
Jaume Serra Cava Brut
Macabeo | Parellada | Xarel -lo | fris | wit fruit | fijne bubbel

20 cl
Per fles

€ 6,50
€ 25,00

Champagne - Pommery Brut Royal
Frankrijk | Pinot Noir | Pinot Meunier | Chardonnay | floraal | fris | droog in de afdronk

€ 50,00

Dinner and a Movie
Combineer uw filmbezoek met een diner bij
Van der Valk Hotel Drachten voor € 31,50 per persoon (exclusief consumpties)

Voorgerecht
Gebonden tomatensoep met stoofvlees en bieslook

Hoofdgerechten
Gebakken snoekbaarsfilet op pappardelle met rode paprikasaus
of
Tortellini gevuld met eekhoorntjesbrood geserveerd met pestosaus, rucola en oude kaas
of
Varkenshaas met een keuze uit stroganoff- of paddestoelenroomsaus

Dessert
Dame blanche
Vanille ijs met chocoladesaus en slagroom

- Europees biologisch keurmerk

- Marine Stewardship Council

- Beter Leven Certificaat

- Vegetarisch

