WELKOM BIJ
RESTAURANT GROEN
Welkom bij Restaurant Groen, gelegen tussen stad en land. Het is onze missie
om gasten een duurzame beleving mee te geven en comfort toegankelijk te
maken voor iedereen. Vriendelijke service met een verrassende invulling, maar
blijvend vertrouwd. Met trots dragen wij het predicaat 100% klimaatneutraal en
investeren wij bewust in het milieu, om ook volgende generaties een
vanzelfsprekende toekomst te bieden. Zo hebben wij onze linnen servetten
vervangen voor 100% afbreekbare bamboeservetten en serveren wij garnituren
bij onze hoofdgerechten enkel op aanvraag om voedselverspilling tegen te gaan.
Eet smakelijk!

Stijn Langebeek

(Vierde generatie Van der Valk)

Pentekening door R. Langeb

eek

Wilt u altijd op de hoogte zijn
van het laatste nieuws rondom
Hotel Groningen- Hoogkerk?

Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk
@vandervalkgroningenhoogkerk
Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk

LUNCH
TUSSEN 12.00 - 17.00 UUR

KOUDE LUNCHGERECHTEN
VEGAN TONIJN

12.00

GEITENKAAS MET HONING

12.50

GEROOKTE ZALM

13.00

LINZENSALADE

13.00

rustiek donker brood | vegan tonijnmousse | radijs | kappertjes | rode ui
brioche | paddenstoel | dadels | rode bietenhummus | appelstroop
ciabatta | krabsalade | rode ui | kappertjes | limoen-wasabimayonaise
paddenstoel | zongedroogde tomaat | feta | appel | mosterddressing
optioneel veganistisch te bestellen

CARPACCIO

14.50

SALADE GEITENKAAS

15.50

SALADE GEROOSTERDE KIP

15.50

focaccia | bundelzwam | Parmezaan | tomatencrumble | noten | truffelmayonaise
rode bietenhummus | bundelzwam | naanbrood | walnoten | pompoen atjar |
mosterddressing
focaccia | bacon | courgette atjar | paprika | rode biet | frambozendressing

Vegetarisch

Veganistisch

LUNCH
TUSSEN 12.00 - 17.00 UUR

WARME LUNCHGERECHTEN
TWEE KROKETTEN

boerenbrood | keuze uit rundvlees- of groentekroket | mosterd

9.50

TRADITIONELE UITSMIJTER

11.50

CHEF’S LUNCH

14.50

OMELET RUNDERCARPACCIO

13.50

CLUB WESTERKWARTIER

13.50

BLACK ANGUS BURGER

17.50

KIPSATÉ

17.50

boerenbrood | keuze uit ham | en/of kaas | en/of spek
boerenbrood | zalm | uitsmijter kaas | kroket
boerenbrood | rucola | pompoenpitten | Parmezaan | truffelmayonaise
kalfsrollade | champignon | Spaanse peper | cranberrycoulis | geroosterde ui
brioche | bacon | cheddar | pompoen atjar | tomaat | smokey barbecuesaus | friet
atjar | komkommer | kroepoek | gefrituurde ui | satésaus | friet

Bij gerechten met boerenbrood heeft u de keuze uit wit- of bruinbrood

DINER
TUSSEN 17.00 - 21.30 UUR

In het kader van voedselverspilling, serveren wij onze garnituren enkel op aanvraag.
Al onze gerechten worden geserveerd met een aardappel- of meelspijsgarnituur
en warme groenten. Uiteraard is het mogelijk om onze garnituren kosteloos
bij te bestellen. U heeft keuze uit: rauwkost, warme groenten,
friet en gebakken aardappelen.

VOORGERECHTEN
DUO VEGANISTISCHE VIS

11.00

GEITENKAAS CHEESECAKE

12.50

CARPACCIO

13.00

GEROOKTE EENDENBORSTFILET

13.00

GEGAARDE KABELJAUW

12.50

PROEVERIJ VAN DIVERSE VOORGERECHTEN

14.50

vegan tonijnmousse | vegan gerookte zalm | gele courgette pickles |
piccalillymayonaise
pompoen | tomaten- en frambozenbouillon | crumble van tijm en rozemarijn
paddenstoelentartaar | tomatencrumble | sesam | Parmezaan | truffelmayonaise
gamba-tartaar | kappertjes | eidooier | Kala Namak | gerookte knoflookmayonaise
pompoen zoetzuur | paddenstoel | pistache | schuim van ponzu

SOEPEN
POMODORI SOEP

6.50

crème fraiche | bosui | basilicumcroutons
optioneel veganistisch te bestellen

GRONINGER MOSTERDSOEP

6.50

KNOLSELDERIJ SOEP

9.50

droge worst | little gem sla | crème fraiche
gerookte zalm | gamba | tuinerwten | winterpeenchips

Vegetarisch

Veganistisch

Ook te bestellen als een kleine portie

DINER
TUSSEN 17.00 - 21.30 UUR

HOOFDGERECHTEN VIS
KABELJAUW

stamppotsnijbonen | pancetta | venkel | anijsjus | kerrie

24.00 | 16.00
26.50

PLATE DE MER

zalm | kabeljauw | gamba | venkel | rode bietmousseline | aardappelgratin |
calamaris | mosterd hollandaisesaus

25.00

GEBAKKEN ZALMFILET

rode bietmousseline | groene asperges | gele courgette | mosterd hollandaisesaus

DAGPRIJS

VANGST VAN DE WEEK

HOOFDGERECHTEN VLEES
VARKENSHAAS MEDAILLON

23.50 | 15.50

GEGRILDE KIPFILET

23.50 | 15.50

gekarameliseerde witlof | groene asperges | aardappelgratin | cranberry portsaus
rode bietencrème | pompoen | geroosterde groenten | krieltjes |
aioli van zwarte knoflook

KALFSRIB-EYE

zoete aardappelcrème | gezuurde pompoen | gekarameliseerde appel | krieltjes |
rode uienchutney

GEGRILDE FLAT IRON STEAK

28.00

25.50 | 17.50

aardappelmuffin | doperwtenmousseline | gekonfijte zilverui | cranberrycompote

25.50

MIXED TRIO

varkenshaas | kipfilet | flat iron steak | aardappelgratin | rode uienchutney |
aioli van zwarte knoflook

RUNDERSTOOFPOT

Groninger weiderund | zoete aardappel | komijn | rode kool atjar | saffraanrijst |
stoofpeer

23.00 | 15.50

VLEES VAN DE WEEK

ZIN IN EEN ECHTE VALK KLASSIEKER?
BESTEL EEN VARKENSHAAS MEDAILLONS OF SCHNITZEL
beide geserveerd met een saus naar keuze (champignonroomsaus,
pepersaus of stroganoffsaus)

DAGPRIJS

DINER
TUSSEN 17.00 - 21.30 UUR

HOOFDGERECHTEN VEGETARISCH - VEGANISTISCH
VENKEL ORANGE TWIST

sinaasappel | fregula | geroosterde groenten | komijn | groene kruiden
beurre blanc | gemberkoek

19.00 | 14.00

PULLED JACKFRUIT

21.00

HARISSA PUMPKIN

20.00

wortelpuree | rode bietmousseline | geroosterde groenten | amandel | krieltjes |
smokey barbecuesaus
geroosterde flespompoen | linzensalade | paddenstoel | spinazie | feta
optioneel veganistisch te bestellen

DESSERTS
MASHUP APPLE PIE CHEESECAKE

9.00

WENTELTEEFJES VAN SUIKERBROOD

8.50

CAFÉ GLACÉ

8.50

NOUVEAU DAME BLANCHE

9.00

TARTELETTE TRICOLORE

9.00

appeltaartvulling | appel coulis | rood fruit | cheesecake wolkjes
gepocheerde pompoen | frambozenstroop | mangoschuim | kokosijs
karamel- en vanilleroomijs | koffiestroop | gezouten karamel chocolade crunch |
chocolade macaron
vanilleroomijs | raspberry white choc ijs | chocolade macaron
pistachemousse | crémeux van framboos | koffie chantilly

KAASPLANKJE

Tynjertaler | Groninger oude | brie | gorgonzola | vijgenbrood

Vegetarisch

Veganistisch

Ook te bestellen als een kleine portie

13.50

ARRANGEMENT
MENU

VOORGERECHTEN
POMODORI SOEP

crème fraiche | bosui | basilicumcroutons
optioneel veganistisch te bestellen

GRONINGER MOSTERDSOEP

Wenst u nog
meer keuze?

GEITENKAAS CHEESECAKE

Voor 9,50 p.p. extra
kiest u gerechten van
de gehele menukaart

droge worst | little gem sla | crème fraiche
pompoen | tomaten- en frambozenbouillon | crumble van tijm en rozemarijn

CARPACCIO

paddenstoelentartaar | tomatencrumble | sesam | Parmezaan | truffelmayonaise

HOOFDGERECHTEN
GEBAKKEN ZALMFILET

rode bietmousseline | groene asperges | gele courgette | mosterd hollandaisesaus

GEGRILDE KIPFILET

rode bietencrème | pompoen | geroosterde groenten | krieltjes | aioli van zwarte knoflook

VARKENSHAAS MEDAILLON

gekarameliseerde witlof | groene asperges | aardappelgratin | cranberry portsaus

RUNDERSTOOFPOT

Gronings wijde rund | zoete aardappel | komijn | rode kool atjar | saffraanrijst | stoofpeer

PULLED JACKFRUIT

wortelpuree | rode bietmousseline | geroosterde groenten | amandel | krieltjes |
smokey barbecuesaus

DESSERTS
MASHUP APPLE PIE CHEESECAKE

appeltaartvulling | appel coulis | rood fruit | cheesecake wolkjes

WENTELTEEFJES VAN SUIKERBROOD

gepocheerde pompoen | frambozenstroop | mangoschuim | kokosijs

NOUVEAU DAME BLANCHE

vanilleroomijs | raspberry white choc ijs | chocolade macaron
Om voedselverspilling tegen te gaan, serveren wij onze garnituren enkel op aanvraag. Uiteraard
is het mogelijk om onze garnituren kosteloos bij te bestellen. U heeft keuze uit: rauwkost,
warme groenten, friet en gebakken aardappelen.

Vegetarisch

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

3.00
3.25
3.25
3.00
4.25
4.00
3.00
3.75
3.75
3.75

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

Extra: met slagroom
Tip: Bonbons (3)

1.00
1.20

TAPBIEREN

KOFFIE SPECIALS (met bonbon)
IRISH COFFEE
Jameson Whiskey

8.25

FRENCH COFFEE
Cointreau of Grand Marnier

8.25

ITALIAN COFFEE
Amaretto

8.25

DOM COFFEE
D.O.M. Benedictine

8.25

SPANISH COFFEE
Licor 43 of Tia Maria

8.25

BAVARIA 0.25L
BAVARIA 0.50L
WISSELTAP

v.a. 3.00
2.75
2.75
3.25
3.25
2.00
4.75
3.25
7.50
7.50

3.25
6.00
v.a. 5.50

BIEREN PER FLES
HEINEKEN
PALM
DIVERSE LA TRAPPE
ROSÉ MAX
BAVARIA 0.0%
Original | Wit | Radler | IPA

3.50
5.00
5.00
5.00
v.a. 4.25

BINNENLANDS
NON-ALCOHOLISCHE
KOFFIE SPECIALS (met bonbon)
VALK CARAMEL LATTE MACCHIATO
VALK NOUGAT LATTE MACCHIATO
VALK VANILLE LATTE MACCHIATO

JENEVER, BERENBURG,
VIEUX, KORENWIJN
4.75
4.75
4.75

HUISWIJNEN* (per glas)
CHARDONNAY
SAUVIGNON BLANC
PINOT GRIGIO
MOELLEUX
MERLOT
CABERNET SAUVIGNON
ROSÉ

* Vraag de bediening naar de gehele wijnkaart

4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75

v.a. 3.50

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

v.a. 4.00

