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Welkom
bij Van der Valk
Hotel Groningen –
Hoogkerk
Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk is dé
plek voor business en events tussen stad en land.
Ons hotel bestaat uit verrassende zalen geschikt
voor diverse doeleinden. Het is de perfecte
locatie voor het organiseren van bijvoorbeeld
vergaderingen, trainingen, seminars, feesten,
bruiloften, (familie)diners, recepties en
condoleances. Wij helpen u graag!

T: 050 - 820 05 12
E: sales@hoogkerk.valk.com
Aanwezig: ma - vrij 09.00 17.00 uur

Deze brochure maakt u wegwijs in de talrijke
mogelijkheden die Van der Valk Hotel GroningenHoogkerk u te bieden heeft. Vanzelfsprekend zijn
wij bereid u nader te informeren en te adviseren.
U kunt contact met ons opnemen voor het maken
van een persoonlijke afspraak, dan bespreken wij
graag de mogelijkheden. De pakketten in deze
brochure zijn standaardpakketten, maar wij
kunnen uiteraard rekening houden met uw
persoonlijke wensen. Alle prijzen van beurzen,
exposities, productpresentaties e.d. zijn op
aanvraag.

Algemeen

Wij hopen u binnenkort te mogen ontvangen in
Hotel Groningen-Hoogkerk!

Sales afdeling

Borchsingel 53
9766 PP Eelderwolde
T: 050 - 820 05 10
E: info@hoogkerk.valk.com
W: www.vandervalkhotel
groningenhoogkerk.com

Met vriendelijke groet,
Sales team Van der Valk Hotel
Groningen – Hoogkerk
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Goed om te weten…
De vergaderarrangementen
zijn inclusief zaalhuur en
gebaseerd op een
garantieaantal van 10
personen.

VERGADERARRANGEMENT
4-UURS ONTBIJT ARRANGEMENT

Onbeperkt verse koffie, thee, frisdranken
en diverse lekkernijen in de foyer,
ontbijt in de vergaderzaal

Arrangementen zijn inclusief:
- Zaalhuur
- Flip-over
- Beamer
- Presentatiescherm
- Mineraalwater en handfruit
- Meeting mints
- Pen en blocnotes
- Conferentiebenodigdheden
- Gratis parkeren
- Gratis Wifi

4-UURS COMFORT ARRANGEMENT

Onbeperkt verse koffie, thee, frisdranken
en diverse lekkernijen in de foyer,

4-UURS COMFORT ARRANGEMENT
INCL. LUNCH

Onbeperkt verse koffie, thee, frisdranken
en diverse lekkernijen in de foyer,
uitgebreid Live-Cooking lunchbuffet
in het restaurant

Uw reservering dient in
onderstaande dagdelen
plaats te vinden:
08:00-12:00
08:00-17:00
13:00-17:00

8-UURS COMFORT ARRANGEMENT
INCL. LUNCH

13:00-21:00
18:00-22:00
08:00-23:00

Onbeperkt verse koffie, thee, frisdranken
en diverse lekkernijen in de foyer,
uitgebreid Live-Cooking lunchbuffet
in het restaurant

Wij berekenen een toeslag
wanneer u buiten bovenstaande tijden om reserveert.

8-UURS COMFORT ARRANGEMENT
INCL. DINER

Voor subzalen berekenen wij
een toeslag.

Onbeperkt verse koffie, thee, frisdranken
en diverse lekkernijen in de foyer,
3-gangen diner in het restaurant

Consumpties en
benodigdheden buiten het
arrangement worden op
basis van nacalculatie in
rekening gebracht.

Los bij te boeken

Onze prijzen zijn inclusief
BTW en exclusief commissie.

Laserpointer
Headsets en microfoons
Laptop
Extra flip-over
Podium
Katheder
Krachtstroom

Deelnemers kunnen over
verschillende ruimtes
verdeeld dezelfde
presentatie volgen.
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KOM GEZELLIG ETEN!
Bij een vergadering hoort natuurlijk een lekkere
versnapering. Maak uw vergadering daarom compleet
met een van onze opties voor lunch, buffet of diner.
Arrangementen zijn naar wens uit te breiden.
Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

LUNCH

BUFFET

DINER
4

BUFFETTEN IN COMBINATIE MET
VERGADERARRANGEMENTEN
Onderstaande buffetten zijn uitsluitend te reserveren met één van onze vergaderarrangementen.

LUNCH

LUXE BROODJESBUFFET | 18,50 p.p.
Wisselende seizoenssoep
Harde broodjes met divers luxe beleg
Verse fruitsalade
Vruchtenkwark
Melk en verse jus d’orange

Losse versnaperingen
Petit four 3,50
Gesorteerd gebak 4,50
Hard broodje met divers beleg 3,75
Hard broodje met divers luxe beleg 4,75

DINER

OOSTERS BUFFET | 22,50 p.p.

Vanaf 20 personen
Komkommersalade, koolsalade, atjar,
kroepoek en seroendeng
Warme gerechten o.a. kipsaté met satésaus,
mini-loempia's, Fu Young Hai en Tjap Tjoy

Puntzak frites met mayonaise 3,00
Broodje kroket 3,75
Kaasbroodje 3.75
Saucijzenbroodje 3,75

ITALIAANS BUFFET | 22,50 p.p.

Vanaf 20 personen
Verschillende salades met brood
Warme gerechten o.a. farfalle Carbonara,
tortellini Formaggio en macaroni gratin

PLATEGERECHT | 22,50 p.p

Keuze uit diverse vlees-, vis- en vegetarische
hoofdgerechten (seizoensafhankelijk)
Geserveerd in het restaurant of de vergaderzaal

VERGADERDINER | 32,50 p.p.

Keuze uit verschillende voor- en nagerechten en
diverse vlees-, vis- en vegetarische
hoofdgerechten (seizoensafhankelijk)
Geserveerd in het restaurant
Vanzelfsprekend kunnen wij bij bovenstaande buffetten rekening houden met dieetwensen
en/of allergieën. Graag vernemen wij dit tijdig van u.
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ARRANGEMENTEN
PEIZE ARRANGEMENT | 11,50 p.p.

Op basis van 1 uur
Onbeperkt drankjes*
Borrelplateau met nootjes, olijven, kaas en droge worst
Assortiment warme hapjes (2 p.p.)

EELDE ARRANGEMENT | 18,50 p.p.

Op basis van 2 uur te boeken vanaf 20 personen
Ontvangst met koffie, thee en een petit four
Onbeperkt drankjes*
Borrelplateau met nootjes, olijven, kaas en droge worst
Tunnbröd met gerookte zalm, roomkaas en zeewier
Assortiment warme hapjes (2 p.p.)

RODEN ARRANGEMENT | 34,50 p.p.

Op basis van 4 uur te boeken vanaf 20 personen
Ontvangst met een glaasje bubbels en petit four
Onbeperkt drankjes*
Borrelplateau met nootjes, olijven, kaas en droge worst
Tunnbröd met gerookte zalm, roomkaas en wakame
Rode bieten cup gevuld met roomkaas, bieslook en notencrumble
Tempura garnalen met chilisaus
Assortiment warme hapjes (3 p.p.)
*Huiswijn, Bavaria tap- en alcoholvrijbier, frisdrank, vruchtensappen, koffie en thee

Bittergarnituur
5,75 p.p.

Assortiment warme hapjes (3 p.p.)
Kaas
Droge worst
Nootjes
Olijvenmix

Borrelplateau
3,00 p.p.

Kaas
Droge worst
Nootjes
Olijvenmix
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EVENEMENTEN
Een jubileum, verjaardag,
condoleance, babyshower of zelfs uw gehele trouwdag; wij
organiseren het graag voor u!

.

Familie
diner

Jubileum

Condoleance
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OPTIE:
LUXE BROODJES LUNCH

BUFFETTEN

Te reserveren vanaf 20 personen,
geserveerd in restaurant of zaal.
Prijs op aanvraag

LIVE-COOKING LUNCHBUFFET
18,50 p.p.

Wisselende seizoenssoep,
harde broodjes met divers luxe
beleg, verse fruitsalade
vruchtenkwark, melk en verse
jus d’orange

Maandag tot en met zaterdag
12:00 tot 14:00 uur.
Geserveerd in het restaurant

Vraag gerust naar de

Wisselende seizoensoep
mogelijkheden!
Diverse broodsoorten met spreads
Diverse soorten kaas en vleeswaren
Uitgebreide saladebar met huisgemaakte salades
Diverse toppings en dressings voor de salades
Yoghurt en vers fruit
Verschillende Live-Cooking gerechten (vlees/vis) met seizoensgroenten en
pasta
Inclusief: koffie, thee, (chocolade)melk, smoothies en sappen

BRUNCHBUFFET
29,50 p.p.

Op basis van 3 uur te boeken vanaf 20 personen
Ontvangst met bubbels en amuse van carpaccio
Wisselende broodsoorten met spreads
Soep
Croissantjes, koffiebroodjes, sandwiches en salades
Diverse soorten kaas en vleeswaren
Diverse soorten zoetwaren
Verschillende (gerookte) vissoorten
Wisselende (warme) vlees-, vis- en vegetarische gerechten
Luxe dessertbuffet
Inclusief: koffie, thee, (chocolade)melk, smoothies en sappen
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BUFFETTEN
DRANKENARRANGEMENT
Bij alle buffetten kunt u gebruik
maken van een drankenarrangement: onbeperkt huiswijn,
Bavaria tap- en alcoholvrij bier,
frisdrank, vruchtensappen, koffie en
thee

HOOGKERK BUFFET
27,50 p.p.

Op basis van 3 uur te boeken
vanaf 30 personen
Diverse broodsoorten met spreads
Romige tomatensoep
Wisselende salades
Visplateau (tonijn, rivierkreeft, gerookte forel,
makreel en zalm)
Plateau gedroogde ham met meloen
Uitgebreide saladebar

2-uurs
3-uurs
4-uurs
5-uurs

13,00 p.p.
16,50 p.p.
20,00 p.p.
23,00 p.p.

Gegratineerde heekfilet
Geroosterde kipfilet en groenten
Gehaktballetjes
Vegan ovenschotel
Friet
Feestelijk dessertbuffet

OMMELANDEN BUFFET
32,50 p.p.

Op basis van 3 uur te boeken vanaf 30 personen
Diverse broodsoorten met spreads
Carpaccio met pijnboompitten, pestomayonaise en Parmezaanse kaas
Aardappelsalade en pastasalade
Visplateau (tonijn, rivierkreeft, gerookte forel, makreel en zalm)
Uitgebreide saladebar
Gebakken zalm
Geroosterde kipfilet met ratatouille
Varkenshaas bites
Geroosterde biefstukjes
Vegan dish met vegetarische kip en groenten
Aardappelwedges en friet
Feestelijk dessertbuffet
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BUFFETTEN
BUFFETTEN
STAMPPOTBUFFET | 19,50 p.p.

Op basis van 2 uur te boeken vanaf 20 personen
In de periode oktober - maart
Hutspot
Boerenkool
Zuurkool
Geserveerd met:
Uitgebakken speklap
Rookworst
Jus
Zilverui en augurk
Piccalilly en mosterd

BBQ-BUFFET | 26,50 p.p.

Op basis van 2 uur te boeken vanaf 30 personen
In de periode mei - september (buiten geserveerd)
Diverse broodsoorten met spreads
Saladebar
Tapasbar met peppadew, gevulde champignons en olijven
Fruitbar met vers fruit
Van de BBQ
Hamburger
Speklap
Kipsaté
Zalmpapillot
Groentespies
Maiskolf
Geserveerd met:
Friet
Geroosterde wedges
Sauzen
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BUFFETTEN
OVERIGE MOGELIJKHEDEN
DINER | v.a. 35,50 p.p.

Driegangen diner met keuze uit diverse hoofdgerechten
Proeverij van verschillende voorgerechten, geserveerd op
etagère
Hoofdgerecht met keuze uit vis, vlees of vegetarisch
Grand dessert

KINDERMENU | 15,00 p.p.
Voor kinderen van 4 tot 11 jaar
Onbeperkt (non-alcoholische)
dranken

DRANKENARRANGEMENT
Bij het driegangen diner kunt u
gebruik maken van een drankenarrangement: onbeperkt huiswijn,
Bavaria tap- en alcoholvrij bier,
frisdrank, vruchtensappen, koffie en
thee
2-uurs
3-uurs
4-uurs
5-uurs

Gerecht van de kindermenukaart
Kinderijsje
Bij inlevering van de kleurplaat,
ontvangen de kinderen een
kleine verrassing

13,00 p.p.
16,50 p.p.
20,00 p.p.
23,00 p.p.
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Nieuwsgierig geworden?

Heeft u vragen naar aanleiding van onze brochure of wilt u reserveren?
Wij helpen u graag om uw bijeenkomst tot een succes te maken. U kunt onze
salesafdeling bereiken via sales@hoogkerk.valk.com of telefonisch via
050 - 820 05 12. Wij kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen in Van der
Valk Hotel Groningen-Hoogkerk!

Heeft u vragen of
opmerkingen?
Neem dan contact op met
onze sales afdeling door de
QR-code te scannen
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