HOTEL GRONINGEN - HOOGKERK

WELKOM
Bar/Brasserie de Wit

de

Bar & Brasserie

Corry de Wit van Texel werd Corry van der Valk van wegrestaurant de Biltsche Hoek.
Klaas van der Valk viel als een blok voor de frisse blauwe ogen, haar enthousiasme en
humor. Nadat ze in 1951 met elkaar in het huwelijksbootje waren gestapt, hadden Klaas
en Corry in 1956 hun zinnen gezet op de oude vervallen Biltsche Hoek, aan de weg van
Utrecht naar Amersfoort. Omdat Klaas van der Valk al op 44-jarige lee�ijd overleed,
moest Corry noodgedwongen de exploita�e overnemen. En Corry weet van het bedrijf
nog een groter succes te maken en daarnaast negen kinderen groot te brengen.
In mei 2017 overleed Corry van der Valk-de Wit op 90-jarige lee�ijd. Als eerbetoon aan
onze moeder, schoonmoeder en oma, vernoemt de familie de Bar & Brasserie van
Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk naar haar.

Restaurant Groen

Restaurant

Restaurant Groen staat symbool voor de prach�ge natuur waarin het hotel te vinden is.
Op een steenworp afstand ligt natuurgebied De Onlanden. Dit beekdallandschap bestaat
uit bosjes, houtwallen, ruige graslanden en sloten waarin waterviolier en do�erbloem
bloeien. Het gebied is volop in ontwikkeling. Maar groen verwijst ook naar de verse,
pure en eerlijke producten die we gebruiken. De groene elementen zijn ook doorgevoerd
in het interieur en de huiss�jl. Voor de echte Grunnegers is groen/ wit natuurlijk
onlosmakelijk verbonden met de stad en de voetbalclub FC Groningen.
Hee� u een allergie? Meld het ons!
Wij doen onze uiterste best om aan uw dieetwensen te voldoen,
maar in onze keuken wordt gewerkt met alle 14 allergenen.
Een ﬁjn verblijf,
Familie Langebeek - Van der Valk

Wij hebben het Green Key Gold keurmerk. In het kader van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het steeds
belangrijker dat producten een eerlijke a�omst hebben en op
een verantwoorde wijze worden geproduceerd.

Restaurant

LUNCHGERECHTEN

Geserveerd tussen
12.00 - 17.00 uur

Maal�jdsalades
Salade van suikersla met Coburgerham, gegra�neerde geitenkaas,
chutney van pompoen en pijnboompi�en

€ 13,00

Vegatarische salade met gegrilde courge�e, aubergine, paprika,
gemarineerde paddestoelen en geroosterde kikkererwten

€ 11,00

Onze salades worden geserveerd met brood en boter
Sandwiches & warme gerechten
Chef’s lunch
trio van boerenbrood met gebakken ei, gerookte zalmﬁlet
en kroket

€ 10,50

Meergranenbrood met een chutney van pompoen,
gegra�neerd met brie en honing

€ 7,50

Boerenbrood met gerookte zalm, eiersalade, truﬀel,
appel en kappertjes

€ 8,75

Boerenbrood met rucola, gebakken kalfsborst en uiencompote

€ 8,50

Boerenbrood met twee kroke�en en mosterd

€ 7,50

Op de plaat gebakken vloerbrood met een roerbak van maïskip,
ui, champignons en paprika

€ 13,75

Bij gerechten met boerenbrood is er keuze uit wit of bruin

Restaurant

LUNCHGERECHTEN

Geserveerd tussen
12.00 - 17.00 uur

Sandwiches & warme gerechten
Uitsmijter boerenham, jonge kaas of rosbief met boerenbrood

€ 8,50

Uitsmijter ui, spek en champignons met boerenbrood

€ 9,25

Omelet met pompoen, spek, ui en champignons en boerenbrood

€ 10,00

Panini met ham en kaas

€ 5,50

Panini met gerookte zalm, mozzarella en dillecrème

€ 7,00

Van der Valk burger
met pi�ge huisgemaakte saus, tomaat, gebakken spek, kaas,
frites en mayonaise

€ 13,50

Huisgemarineerde kipsaté
met satésaus, atjar, seroendeng, kroepoek, frites
en mayonaise

€ 13,50

Bij gerechten met boerenbrood is er keuze uit wit of bruin

Restaurant

STARTERS

Diverse broodsoorten met olijventapenade en aioli

€ 5,50

Carpaccio van gemarineerde rundermuis met pestomayonaise
en chutney van pompoen

€ 11,50

In gerookte tomatenjus gegaarde kabeljauw met een salade van
suikersla, rucola en appel
Meerprijs arrangement

€ 12,50
€ 2,50

Salade van gegrilde aubergine, paprika, courge�e, brie de meaux
en geroosterde kikkererwten

€ 9,50

Eikenbladsla met quinoa, gegrilde kip, rode en gele bietjes,
honing en een sesamstengel

€ 10,50

Salade van vis met gerookte zalm, gemarineerde mosselen,
gerookte meerval met bataat (zoete aardappel) en coquilles
Meerprijs arrangement

€ 13,50
€ 2,50

Gepekelde varkenshaas met in kruidenolie gemarineerde
paddenstoelen en een krokant van zuurdesembrood

€ 10,50

Gebakken gamba’s met marshmallows van winterwortel en rucola
Meerprijs arrangement

€ 13,25
€ 2,50

Klassieke waldorfsalade met Coburger ham en een
uien-balsamicosiroop

€ 10,50

In kruidenboter gebakken kastanjechampignons op een
salade van bladsla met toast en een gefrituurd kwartelei

€ 9,50

Restaurant

SOEPEN

Licht romige spinazie-briesoep met pijnboompi�en

€ 5,50

Pompoensoep met kastanjechampignons

€ 6,00

Bouillon van tomaat en bleekselderij met kruidenomelet
en krokant zuurdesem brood

€ 5,50

Mosterdsoep met gebakken spek en bosui

€ 5,50

Restaurant

HOOFDGERECHTEN
Vleesgerechten
Gestoofde en gebakken kalfsborst met een saus van
koningsoesterzwammen en een tarte ta�n van tomaat

€ 20,50

Open loempia met roerbak van maïskip, ui, champignons,
peulen en tagliatelle

€ 18,50

Een in rozemarijn geparfumeerde ribeye met gepo�e
cerisetomaat en een loempia van paddenstoelen
Meerprijs arrangement

€ 23,50
€ 5,00

Mixed grill van bave�e, maïskip, varkenshaas, spareribs en
gebakken speklardons met gegrilde maiskolf
Meerprijs arrangement

€ 23,50
€ 5,00

Schnitzel met een roerbak van ui, paprika en champignons

€ 18,50

Varkenshaas met gebakken kastanjechampignons en
geroosterde groente met een compote van rode ui

€ 19,50

Gebakken kalfslever met spek en ui, afgeblust met
appel en Calvados

€ 17,50

Twee Duitse biefstukken met gebakken ui, spek
en een saus van Groninger kruidenbi�er

€ 18,00

Schnitzel met naar keuze champignon-, stroganoﬀ- of pepersaus

€ 17,50

Varkenshaas met naar keuze champignon-, stroganoﬀ- of pepersaus

€ 18,50

Tournedos met naar keuze champignon-, stroganoﬀ- of pepersaus
Meerprijs arrangement

€ 27,00
€ 7,50

Restaurant

VIS & VEGETARISCH
Visgerechten
Gebakken roodbaars, gegra�neerd met choronsaus,
kaas met groene asperges en gedroogde ham

€ 19,50

Op de huid gebakken doradeﬁlet met een salsa van pompoen,
olijf, rode ui en chips van oude Groninger kaas
Meerprijs arrangement

€ 21,50
€ 5,00

In kruidenpanko gebakken kabeljauw met gele en rode biet
en mosselen in een Oosterse marinade

€ 18,75

Sliptong met huisgemaakte remouladesaus en peterselie olie
Meerprijs arrangement

€ 27,50
€ 7,50

Vegetarisch
Een open loempia met een roerbak van pompoen, champignons,
peulen, zwarte woudbonen, cerisetomaat, geitenkaas en rucola
met een saus van kurkuma

€ 16,50

Burger van rode biet, koningsoesterzwam, groene asperges, brie
met gekonﬁjte zoete aardappel

€ 17,50

Courge�e gevuld met een combi van kerrie- en wilde rijst,
noten en geroosterde groenten

€ 16,50

Restaurant

DESSERTS

Toﬀee meringue met prosecco en wi�e perzik sorbe�js

€ 8,00

Diverse soorten sorbe�js met een compote van bosvruchten

€ 8,00

Luikse wafel met warme kersen en sorbe�js van mango

€ 8,50

Dame blanche
Vanilleroomijs met warme chocoladesaus en slagroom
Optioneel: advocaat topping

€ 6,50

Proeverij van chocoladeparfait, mousse en een brownie

€ 9,00

Gepocheerde Gieser Wildeman peer met een schuim van
peer en sorbe�js van peer

€ 9,50

Crème brûlée van zoethout met karamelroomijs

€ 8,00

Kaasplateau met diverse kaassoorten
Meerprijs arrangement

€ 12,50
€ 5,00

Arretjescake met wi�e chocolademousse, mint en limoen

€ 8,00

Vers fruit met suikervrij ijs

€ 7,50

€ 1,50

Restaurant

DRANKENKAART
Warme dranken
Koﬃe
Koﬃe verkeerd
Cappuccino
Espresso
Dubbele Espresso
La�e Macchiato
Thee
Verse mun�hee
Chocolademelk warm
Extra: met slagroom

€ 2,25
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,25
€ 3,75
€ 2,75
€ 2,50
€ 3,00
€ 2,75
€ 0,50

Koﬃe Specials (met bonbon)
Irish Coﬀee
€ 7,00
(Jameson wiskey)
French Coﬀee
€ 7,00
(Cointreau of Grand Marnier)
Italian Coﬀee
€ 7,00
(Amare�o)
DOM Coﬀee
€ 7,00
(D.O.M. Benedic�ne)
Spanish Coﬀee
€ 7,00
(Licor 43 of Tia Maria)
Bieren
Glas bier
Pul bier
Wisselend bier vd tap v.a.
Diverse La Trappe v.a.
Omer Tradi�onal Blond
Palm
Rose bier
Ayinger Brauweisse
Ayinger Urweisse (0,5l)
Bavaria

€ 2,50
€ 4,75
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 3,75
€ 4,00
€ 5,50
€ 6,50
€ 2,75

Heineken
Swinckels

€ 3,00
€ 3,50

2.0 Radler, 0.0 Original,
0.0 Wit, 0.0 Radler

Koude dranken
Flesjes frisdrank

€ 2,50

Cola light, Sinas, 7 up, Tonic, Cassis, Bitter Lemon,
Ginger ale, Rivella, Ice Tea green, Appelaere, Tomatensap
Spa Blauw, Spa Rood

Melk
Karnemelk
Chocolademelk koud
Fris�
Ranja
Verse jus d’orange
Spa blauw 1L
Spa rood 1L
Binnenlands
Jenever, Beerenburg
Jägermeister, Vieux,
Korenwijn,
Advocaat slagroom

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 1,00
€ 3,75
€ 7,00
€ 7,00
va. € 3,00

Buitenlands
Diverse Wodka,
Gin, Rum, Tequila

va. € 4,00

Diverse likeuren

va. € 4,00

P.S.V.

va. € 3,00

Whisky’s

va. € 5,00

Cognacs

va. € 4,00

Restaurant

WIJNKAART
Huiswijn wit
Chardonnay
Een Chardonnay zoals je ‘m mag verwachten.
Lekker aroma�sch, met mango, honing, vanille en room.
Aangenaam citrusfruit, goede zuren en frisheid in de ﬁnale.

per glas € 3,75
per ﬂes € 19,00

Sauvignon Blanc
Exo�sch fruit, peer, meloen, honing, pruimen, verleidelijk, frisheid,
zuren, lichtvoe�g, een goede lengte, zacht en toegankelijk.

per glas € 4,25
per ﬂes € 21,00

Huiswijn wit zoet
Moelleux
Bleekgeel van kleur. Open en aroma�sch met in de geur veel rijp wit fruit;
in de smaak peer, honing, perzik en citrus; in de ﬁnale wat honing,
met een licht zoet karakter. Heerlijk sappig en licht verteerbaar.

per glas € 3,75
per ﬂes € 19,00

Huiswijn rood
Merlot
Mooi diep paars van kleur. Rond, zacht en verleidelijk.
Wat zwarte bessen, kersen, bramen en pruimen.
Heerlijk soepel en afgerond, mooi getypeerd merlot.

per glas € 3,75
per ﬂes € 19,00

Cabernet Sauvignon
Rode bes, sap, iets zwoel, rond en zacht, lekkere stevigheid, breed,
redelijke stevigheid, aantrekkelijk, lekker rijp rood fruit, rijk en krach�g.

per glas € 4,25
per ﬂes € 21,00

Rosé
Rosé
Sappig en zacht, mooi droog, rode bessen, frambozen en aardbeien.
Verleidelijk en toch ook aangenaam stevig.

per glas € 3,75
per ﬂes € 19,00

Allee du Sud - Cuvée An
Breed en frui�g, ook proven�aalse kruiden, garrique, peper, kersen
frambozen, mooi stevig en sappig, smaakvol, dik, rijp, met mooie zuren

per glas € 4,75
per ﬂes € 26,00

Restaurant

WIJNKAART
Specials
Cuvee Mar�n St Chinian 2015
De wijn is vol en licht kruidig met voldoende complexiteit
waardoor deze goed te combineren is met gegrild lamsvlees, Entrecote, en wild.

per ﬂes € 22,00

Cuvee Marie Lanquedoc Blanc 2015
Deze wi�e wijn combineert perfect met kipgerechten, zalm enwitvis,
zoals kabeljauw en scholﬁlet.

per ﬂes € 22,00

De namen verwijzen naar de grondleggers Mar�nus en Marie van der Valk.
Mousserende wijnen en champagne
Cava
Jaume Serra Cava Brut
Mooi bleekgeel van kleur. Dit is een cava met een stevige mousse,
maar de belletjes blijven heel ﬁjn. Lekker aroma�sch en fris.
In de smaak rond en zacht, levendig en goede zuren.
Aangenaam wit fruit, met citrus en appel.
Heerlijk verfrissend, mooie mousserende wijn.

per ﬂes € 25,00

Piccolo Jaume Serra Cava
Mooi bleekgeel van kleur. Dit is een cava met een stevige mousse,
maar de belletjes blijven heel ﬁjn. Lekker aroma�sch en fris.
In de smaak rond en zacht, levendig en goede zuren.
Aangenaam wit fruit, met citrus en appel.
Heerlijk verfrissend, mooie mousserende wijn.

per 18,7cl € 6,50

Champagne
Pommery Brut Royal
Open, wit fruit, appel en citrus, wat room, aangename geur, zachte smaak,
vleugje zoet, appel en citrus, aangename mousse. Mooi elegant.

per ﬂes € 59,50

Dessertwijn
Thomas Barton – Sauternes (glas)
Fijn en sub�el zoet, abrikozen, marmelade, moderne s�jl, vrij lichtvoe�g,
weinig hout, op fruit en goede zuren gemaakt, aangenaam, lekker, niet té zoet.

per glas € 6,50

Restaurant

WIJNKAART
Wit
Frankrijk/ Gasgogne
Domaine du Tariquet - Chardonnay
Elegant glas wijn, ﬁnesse en duidelijk gemaakt op het fruit.
In de geur geparfumeerd en bloemig. In de smaak wat peer, perzik, wat abrikoos
en een beetje vanille van de houtrijping. In de ﬁnale appel en citrus,
mooi fris en levendig.

€ 24,00

Duitsland/ Pfalz
Anselmann Riesling
Fris groengeel van kleur. In de geur citrus en appel. In de smaak grapefruit,
abrikoos en appel. Heerlijk jong en fris met levendige zuren.
Dit is een mooie, karakteris�eke, droge Riesling.

€ 25,00

Frankrijk/ Bourgogne Barton & Gues�er Chablis
Niet heel krach�g, wel verﬁjnd en elegant. Ook wat room, mooi vol en wat
stevigheid, met goede zuren, rijp wit fruit, lekker fris met een aangename lengte.

€ 29,00

Frankrijk/ Loire

€ 28,50

Jean-Max Roger Cuvee C.D. Blanc Sancerre

N- Zeeland/ Marlborough
Villa Maria Sauvignon Blanc Private Bin
Citrus, wat groene appel, meloen, carambola, heerlijk sappig en soepel,
goede frisheid, modern, rijp wit fruit en een aangename lengte, heel aantrekkelijk.

€ 29,50

Chili/ San Antonio Valley
Cono Sur - Organic - Sauvignon Blanc
Typisch sauvignon, exo�sch en open, met perzik en kruisbessen,
aangenaam fruit en sap, levendig, meloen, kiwi en mango, zachte afdronk,
met ﬁjne zuren.

€ 24,00

Rood
Spanje / Rioja
Marques de Caceres Crianza
In de geur aardbei en rode kersen met aangenaam vanille van het hout.
In de smaak valt vooral het elegante karakter op, maar ook weer het fruit,
met rode kersen en aardbeien, heerlijk sap, daarna wat kruiden,
in combina�e met vanille, een mooie structuur, complexiteit, ﬁjne tannines.

€ 26,00

Restaurant

WIJNKAART
Rood (vervolg)
Frankrijk/ Saint-Emilion
Grand Cru Chateau La Croix Montlabert
In de geur rode bessen en kersen, in combina�e met een vleugje vanille.
In de smaak zwarte kersen, met kruidigheid, krentjes, ceder en pruimen,
met mooi geïntegreerde tannines.

€ 31,50

Frankrijk/ Rhone
Barton en Gues�er - Chateau Neuf du Pape
Prach�g donkerpaars. Lekker warm en stevig. Mooi aroma�sch in de geur.
Zwarte bessen, bramen, kruidigheid, laurier. Zacht en afgerond,
daarnaast ook aangenaam soepel en zacht. Mooie tannines, lengte en structuur.
Een wijn die ook nog een hele �jd de kelder in kan.

€ 32,00

N-Zeeland/ Marlborough
Villa Maria Pinot Noir Private Bin
Smakelijk, mooi licht rood van kleur. In de geur wat rode bes en aardbei.
In de smaak heel herkenbaar als pinot noir, kersen, een lichte kruidigheid,
aardbei, aangename zuren, elegant en fris.

€ 29,50

Argen�nie/ Mendoza
So�ano Reserva de Familia Malbec
Duidelijk malbec, dat hee� al�jd wat kruidigheid. In de smaak koﬃe,
specerijen, laurier, pure chocolade en zwarte bessen.
Lekker stevig, goed rijpe tannines en een mooie lengte.
Heel vlezig, aangenaam vanille na. Verleidelijk en zacht.

€ 29,00

Port wijnen (per glas)
Portugal/ Porto

Barros White

€ 3,00

Barros Tawny

€ 3,00

Barros Ruby

€ 3,00

Château du Tariquet - V.S. Classique - 70 cl

€ 5,50

Armagnac
Frankrijk

Bas-Armargnac

