WELKOM BIJ
VAN DER VALK
HOTEL DRACHTEN
Namens het gehele team heten wij u van harte welkom in Van der Valk Hotel
Drachten. Het is inmiddels 20 jaar geleden dat de toekan neerstreek in Drachten.
Een jubileum waar we trots op zijn! Twee jaar geleden heb ik Hotel Drachten
overgenomen van mijn ouders. Mijn broers Derk en Stijn runnen ook elk hun
eigen Van der Valk vestiging; Stijn heeft sinds 2017 de dagelijkse leiding in
Groningen-Hoogkerk, en Derk runt sinds 2021 samen met zijn vriendin Lisa
de vestiging Texel – De Koog.
Toegankelijk met een moderne ‘touch’
Wij proberen onze gasten altijd het ‘thuis’ gevoel te geven en een toegankelijke
plek voor iedereen te zijn. Ik probeer het hotel ook mee te laten gaan met de tijd.
Hier en daar zijn bijvoorbeeld moderniseringen doorgevoerd. Heeft u de nieuwe
banken in het restaurant al gezien?
Laat u elk seizoen opnieuw verrassen door onze menukaart
Ook de menukaart gaat met de tijd mee. Vandaag de dag is het steeds
gebruikelijker om bewust te kiezen voor een vegetarische of veganistische
levensstijl. We hebben er daarom voor gekozen een ruimere keuze in
vegetarische en veganistische gerechten aan te bieden. Daarnaast gebruiken
wij verse producten en maken we bewuste keuzes, door bijvoorbeeld uitsluitend
te kiezen voor visproducten die voorzien zijn van een keurmerk.
Heeft u vragen over of suggesties voor de menukaart, laat het ons vooral weten!
Eet smakelijk!

Sjoerd Langebeek

(Vierde generatie Van der Valk)

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het
laatste nieuws rondom Hotel Drachten?
Van der Valk Hotel Drachten
@hoteldrachten
Van der Valk Hotel Drachten

LUNCH
TUSSEN

10.00 - 17.00 U

SANDWICHES
OSSENWORST 		

12.50

Ossenworst | gefrituurde kappertjes | truffel crème | little gem |
zilver ui | bruin- of witbrood

13.75

ITALIAANSE BOL CARPACCIO
Italiaanse bol | rundercarpaccio | pijnboompitten | rucola | tomaat |
oude Friese kaas | pesto

JONG BELEGEN 		

12.25

Jong belegen Friese kaas | little gem | tomaat | ei | komkommer |
bruin- of witbrood

12.50

ZALM
Gerookte zalm | gemengde sla | zoetzure komkommer | citroenmayonaise |
bruin- of witbrood

SALADES
13.75

TONIJN SALADE 		
Tonijn | soja dressing | ei | sesamzaadjes | kappertjes |
tomaat | gemengde sla

GEITENKAAS SALADE

14.50

		

Geitenkaas | appel | walnoot | tomaat | honing dressing | gemengde sla

SOEPEN
6.75

BOSPADDENSTOELENSOEP
Pesto olie | bosui

6.75

POMODORISOEP
Italiaanse tomatensoep | kruiden

6.75

SOEP VAN HET MOMENT

Vegetarisch

Veganistisch

LUNCH
TUSSEN

10.00 - 17.00 U

WARME LUNCHGERECHTEN
VEGAN GEGRILDE CIABATTA

8.50

Vegan kaas | hummus | tomaat | ketchup

GEGRILDE CIABATTA KIP

8.50

Gerookte kip | pesto | oude kaas | ketchup

FALAFELBURGER

14.75

Burger bun | komkommer | tomaat | gegrilde paprika | tomatensalsa | friet | ketchup

UITSMIJTER

10.50

Drie gebakken eieren | kaas en/of ham | bruin- of witbrood

UITSMIJTER ZALM

12.25

Drie gebakken eieren | gerookte zalm | kappertjes | tomaat | bruin- of witbrood

ROEREI

11.50

Roerei | gegrilde groenten | bospaddenstoelen | bruin- of witbrood

HAMBURGER

16.75

Burger bun | Black Angus burger | gemengde sla | tomaat | rode ui | truffel crème |
friet | mayonaise

RUNDVLEES KROKETTEN 		

9.25

Twee rundvlees kroketten | mosterd | bruin- of witbrood

GROENTEN KROKETTEN

9.25

Twee groenten kroketten | mosterd | bruin- of witbrood

KIPSATÉ
Gemarineerde kippendij | kroepoek | pindasaus | seroendeng | friet | mayonaise

15.50

DINER
TUSSEN

12.00 - 22.00 U

VOORGERECHTEN
BROODPLANK

5.25

		

Italiaanse bol | kruidenboter | muhammara

11.25

BIETENTARTAAR
Gele biet | rucola | walnoten | tofu | sinaasappelhoning dressing

12.50

EENDENBORSTFILET 		
Gekonfijte eendenborst | zuurkool | sinaasappel | piccalilly crème

WARME GEROOKTE ZALM

13.25

		

Carpaccio van zoetzure komkommer | kappertjes | dille | rode ui

12.25

STEAK TARTAAR VAN OSSENWORST
Ossenworst | ui | augurk | truffelcrème | little gem

13.50

CARPACCIO
Rundercarpaccio | pijnboompitten | oude Friese kaas | rucola | pesto

10.75

TONIJNSALADE
Tonijn | soja dressing | ei | sesamzaadjes | kappertjes | tomaat | gemengde sla

11.75

GEITENKAAS SALADE
Geitenkaas | appel | walnoot | tomaat | honing dressing | gemengde sla

SOEPEN
6.75

BOSPADDENSTOELENSOEP
Pesto olie | bosui

6.75

POMODORISOEP
Italiaanse tomatensoep | kruiden

6.75

SOEP VAN HET MOMENT

HOOFDGERECHTEN
GROENTENSTRÜDEL

19.50 |

17.75

18.25 |

16.75

Bladerdeeg | geitenkaas | quorn | champignons | rodekool

CURRY

Rode linzen | pompoen | paprika | wortel | koriander | gele rijst | naanbrood | cashewnoten

Vegetarisch

Veganistisch

Ook te bestellen als een kleine portie

DINER
TUSSEN

12.00 - 22.00 U

18.75

PORTOBELLO
Portobello | groenten | gele rijst | geitenkaas | walnoot | tomatensaus

20.50

SCHOLFILET
Gebakken scholfilet | bearnaisesaus | wortel | kappertjes

22.50

RODE MUL
Gebakken rode mul | kappertjes | hollandaisesaus

24.00

ZALMFILET
Gebakken zalmfilet | amandelkruidenkorst | tomaten meunière

19.25 |

SCHNITZEL

17.75

Schnitzel van varken | bearnaisesaus, pepersaus of champignonsaus

20.50

VARKENSHAAS 		
Gebakken varkenshaas | bearnaisesaus, pepersaus of champignonsaus

26.75

TOURNEDOS 180 GR
Naar wens gebakken tournedos | bearnaisesaus, pepersaus of champignonsaus

28.75

RIB-EYE 250 GR
Gegrilde rib-eye | kruidenboter | sjalotten

22.25 |

RUNDE SUKADE

20.75

In donkerbier gestoofde runde sukade | sjalotten

21.75

KIPSATÉ
2 spiesen | pindasaus | kroepoek | seroendeng

23.50

PARELHOENFILET
Langzaam gegaarde parelhoen | paddenstoelen | tijmsaus

KINDERMENU
SCHNITZEL, SPARE RIBS, PANCAKES, ZALM,
KROKET, FRIKANDEL, KIPNUGGETS, OF HAMBURGER
6.75
MINI WRAP PIZZA MARGHERITA
7.50

Alle hoofdgerechten en kindergerechten worden standaard geserveerd met
warme groente, friet en mayonaise. Om voedselverspilling tegen te gaan serveren wij
salade en appelmoes enkel op aanvraag. Alle garnituren kunt u kosteloos bij bestellen.

DINER
TUSSEN

12.00 - 22.00 U

NAGERECHTEN
CHOCOLADE BOL

8.00

		

Pure chocolade | melkchocolade | karamel | sinaasappelgelei | frambozenmousse

8.75

CRÈME BRÛLÉE
Crème brûlée | vanille roomijs | crumble | slagroom

8.00

KOFFIE KARAMEL PANNA COTTA 		
Banaan | stracciatella ijs | slagroom

LAVA CAKE 		

8.50

Amarene ijs | slagroom

DAME BLANCHE

8.00

Vanille roomijs | chocoladesaus | meringue | slagroom
Optioneel advocaat topping

1.50

TRIFLE

8.75

Appelkaneel | vanille cheesecake | crumble | slagroom

8.25

STOOFPEER
Stracciatella ijs | stoofpeer | crumble | slagroom

12.50

KAASPLATEAU
Vier Friese kazen | druiven | stroop

3.75

KINDERIJSJE

Vegetarisch

Veganistisch

A RRANGEMENT
MENU
Wenst u nog
meer keuze?
Voor 9,50 p.p. ex
tra
kiest u gerechten
van
de gehele menuk
aart

VOORGERECHTEN
BROODPLANK 		

SCHOLFILET

Italiaanse bol | kruidenboter | muhammara

Gebakken scholfilet | bearnaisesaus | wortel | kappertjes

BIETENTARTAAR

SCHNITZEL 		

Gele biet | rucola | walnoten | tofu | sinaasappelhoning
dressing

Schnitzel van varken | bearnaisesaus,
pepersaus of champignonsaus

TONIJN SALADE 		

VARKENSHAAS

Tonijn | soja dressing | ei | sesamzaadjes |
kappertjes | tomaat | gemengde sla

Gebakken varkenshaas | bearnaisesaus,
pepersaus of champignonsaus

RUNDE SUKADE

SOEPEN

In donkerbier gestoofde runde sukade | sjalotten

BOSPADDENSTOELENSOEP

PARELHOENFILET 		

Pesto olie | bosui

Langzaam gegaarde parelhoen | paddenstoelen | tijmsaus

POMODORISOEP

KIPSATÉ

Italiaanse tomatensoep | kruiden

2 spiesen | pindasaus | kroepoek | seroendeng

SOEP VAN HET MOMENT

NAGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

CHOCOLADE BOL

PORTOBELLO

Pure chocolade | melkchocolade | karamel |
sinaasappelgelei | frambozenmousse

Portobello | groenten | gele rijst | geitenkaas |
walnoot | tomatensaus

GROENTENSTRÜDEL

DAME BLANCHE 				
Vanille roomijs | chocoladesaus | slagroom

		

Bladerdeeg | geitenkaas | quorn | champignons |
rodekool

LAVA CAKE

CURRY

KOFFIE / THEE MET BONBON

Rode linzen | pompoen | paprika | wortel |
koriander | gele rijst | naanbrood | cashewnoten

Alle hoofdgerechten worden standaard geserveerd met warme groente,
friet en mayonaise. Om voedselverspilling tegen te gaan serveren wij salade
en appelmoes enkel op aanvraag. Alle garnituren kunt u kosteloos bij bestellen.
Vegetarisch

			

Amarene ijs | slagroom

Veganistisch

Ook te bestellen als een kleine portie

DRANKEN

WARME DRANKEN

KOUDE DRANKEN

KOFFIE
KOFFIE VERKEERD
CAPPUCCINO
ESPRESSO
DUBBELE ESPRESSO
LATTE MACCHIATO
THEE 		
VERSE MUNTTHEE
VERSE GEMBERTHEE MET CITROEN
WARME CHOCOLADEMELK

2.85
3.10
3.10
2.85
4.10
3.75
2.85
3.85
3.85
3.10

FLESJES FRISDRANK
MELK
KARNEMELK
CHOCOLADEMELK
FRISTI
LIMONADE
VERSE JUS D’ORANGE
APPELSAP
SPA BLAUW 1L
SPA ROOD 1L

Extra: met slagroom
Tip: Bonbons (3)

0 .7 5
1.20

TAPBIEREN**
BAVARIA 0.25L
BAVARIA 0.50L
WISSELTAP

KOFFIE SPECIALS (MET BONBON)
IRISH COFFEE

BIEREN PER FLES**

FRENCH COFFEE

8.25

Cointreau of Grand Marnier
ITALIAN COFFEE

8.25

Amaretto
DOM COFFEE

HEINEKEN
PALM
DIVERSE LA TRAPPE
ROSÉ MAX
BAVARIA 0.0%

3.85
5.00
5.00
5.00
v. a . 4 . 2 5

8.25

D.O.M. Benedictine

BINNENLANDS

SPANISH COFFEE

8.25

Licor 43 of Tia Maria

NON-ALCOHOLISCHE
KOFFIE SPECIALS (MET BONBON)
VALK CARAMEL LATTE MACCHIATO
VALK NOUGAT LATTE MACCHIATO
VALK VANILLE LATTE MACCHIATO

4.75
4.75
4.75

v. a .
v. a .
v. a .
v. a .
v. a .
v. a .

Vraag de bediening naar de gehele wijnkaart

JENEVER, BEERENBURG, KORENWIJN
JÄGERMEISTER, VIEUX,
ADVOCAAT MET SLAGROOM		

v. a . 3 . 8 5

BUITENLANDS

HUISWIJNEN* (PER GLAS)

* 		

3.10
5.75
v. a . 5 . 5 0

8.25

Jameson Whiskey

CHARDONNAY
SAUVIGNON BLANC
MERLOT
CABERNET SAUVIGNON
MOELLEUX
ROSÉ

3.00
2.75
2.75
2.75
2.85
2.00
4.50
3.00
7. 5 0
7. 5 0

VODKA
GIN, RUM, TEQUILA
DIVERSE LIKEUREN
P.S.V.
WHISKY
COGNACS

v. a .
v. a .
v. a .
v. a .
v. a .

4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75

**

Vraag de bediening naar de gehele bierkaart

5.50
5.50
4.50
3.75
5.00
7. 5 0

