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Begin vorige eeuw begon Martinus van der Valk een klein restaurant in Voorschoten en legde hiermee de basis van alle 

Valk hotels. Inmiddels is Hotel de Gouden Leeuw uitgegroeid tot een parel in de Randstad met alle faciliteiten voor uw 

congres, diner, feest of huwelijk. 

Landelijk gelegen aan de rand van “koninklijk” landgoed De Horsten, centraal tussen de sleutelstad Leiden met zijn 

mooie hofjes en het statige Den Haag met het Binnenhof en paleizen. 

In tegenstelling tot de vele andere hotels ligt Hotel de Gouden Leeuw niet aan een snelweg maar bijna verscholen in het 

kleine dorpje Voorschoten. Makkelijk bereikbaar vanaf de A4 en A44.  

Groen, tussen de bossen en de weilanden. Groen, vanwege het Green Key Gold predicaat voor verantwoord en 

milieubewust ondernemen. Deze groene ambiance creëert een inspirerende omgeving voor zakelijke activiteiten en een 

prachtig decor voor feestelijkheden. 
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Zaalverhuur  

BRUNCHBUFFET  
Op basis van 3 uur | Vanaf 30 volwassenen inclusief zaalhuur 

Uw gezelschap wordt ontvangen met een welkomstcocktail; 

gevolgd door een kopje koffie of thee. 

Vervolgens serveren we een kopje Pomodori tomatensoep met basilicum uit aan tafel. 

Koud en warm buffet 

Wit land- en meergranenbrood op de plank 

Harde broodjes, croissants en Danish rolls 

Vleeswaren en kaas van Valk Versmarkt: ham, rosbief, Mortadella, brie en belegen kaas 

Hele gerookte zalm, gerookte forel en Noorse garnalen met cocktailsaus 

Gerookte makreel 

Rauwe ham met vers gesneden fruit 

Vitello tonato; dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise 

Carpaccio van ossenhaas met pesto, rucola en Parmezaanse kaas 

Tonijnsalade met haricots vert, olijven, tomaat en ei 

Groene salade met losse garnering 

Huzarensalade 

Salade van het seizoen 

Roerei, gebakken spek  

Chipolata worstjes, balletjes gehakt 

Ragout met pasteibakjes 

Groenteschotel, pommes frites                                                                                                

Dessertbuffet 

Omelette Sibérienne, Bavaroise taart 

Glaasjes met panna cotta, chocolademousse en kleine gebakjes 

Handfruit, poffertjes, slagroom 

Inclusief koffie, thee en verse jus d’orange 

Overige consumpties worden berekend op basis van nacalculatie 

Ontvangst met koffie/thee en een petit four i.p.v. een welkomstcocktail: € 2,50 p.p. 
Verlengingsprijs: € 3,50 per persoon, per half uur inclusief genoemde consumpties 

 Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag 

Volwassenen € 34,50 p.p. € 39,50 p.p. 

Kinderen 3-11 jaar € 17,50 p.p. € 20,50 p.p. 
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Zaalverhuur  

KEUZEMENU 

MENU KLASSIEK  

          Ma - Vr        Za - Zo  

Voor-, hoofd– en nagerecht: € 34,50 pp  € 39,50 pp 

Brood met boter 

Carpaccio van ossenhaas met pesto, rucola en Parmezaanse kaas 

Gerookte zalm met kappertjes, bieslook, rode ui en mierikswortelsaus 

*** 

Scholfilet uit de oven, met wilde spinazie en tomatensalsa 

Varkenshaas met champignons, ui en roomsaus 

Biefstuk met stroganoffsaus 

*** 

Chocolademousse met rood fruit coulis en vanille roomijs 

Mogelijk tot 30 personen | Vanaf 25 volwassenen inclusief zaalhuur 

Bij het menu wordt een drankarrangement opgenomen, op basis van 3 uur: 

Volwassenen € 18,50 p.p.  | Kinderen 3-11 jaar € 9,50 p.p. 

Water en huiswijnen op tafel; Chardonnay en Merlot 

Onbeperkt consumpties uit het Hollandse assortiment 

Ter afsluiting koffie en thee met bonbon 

Verlengingsprijs per half uur: € 3,50 per persoon, inclusief Hollands assortiment 
Tegen een meerprijs kunt u een keuze maken uit de ruime wijnkaart. 

MENU EXCLUSIEF 

     Ma - Vr  Za - Zo 

Voor-, hoofd– en nagerecht:   € 44,50 p.p.  € 49,50 p.p. 

Voor-, soep, hoofd– en nagerecht:  € 49,50 p.p.  € 54,50 p.p. 

Brood met boter 

Trio van vis; gerookte zalm, salade van Hollandse garnalen en gerookte paling 

Steak tartaar met truffelcrème en een zacht eitje 

*** 

Runderbouillon met bospaddenstoelen 

*** 

Gebakken kabeljauw met gemarineerde wortel en peterselie aardappel  

Zalmfilet; met groene asperges, rösti rondjes en Hollandaise saus met Hollandse garnalen 

Tournedos met Stroganoffsaus  

Rib eye met gegrilde groentes en bernaisesaus 

*** 

Petit Grand dessert 

TIP: Ons gastronomisch Restaurant Upstairs maakt van uw avond een ware beleving, 

met nét even een andere twist dan u van ons hotelrestaurant gewend bent. 

Zie pagina 14 voor meer informatie. 
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Zaalverhuur  

DINERBUFFET  1/3 

BUFFET  ‘AAN DE VLIET’ 

Romige Pomodori tomatensoep 

*** 

Noorse garnalen met cocktailsaus 

Gerookte forel 

Ardennerham met vers fruit 

Vitello tonato; dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise 

Carpaccio van ossenhaas met pesto, rucola en Parmezaanse kaas 

Kipsalade met selderij en appel 

Zalmsalade  

Huzarensalade 

Geitenkaassalade met walnoten en honing 

Gepocheerde zalmfilet met rivierkreeftjes en witte wijnsaus 

Varkenshaas met pepersaus 

Ratatouille in tomatensaus 

Aardappelkroketjes 

Pommes frites 

*** 

Chocolademousse met rood fruit coulis met vanille roomijs 

Vanaf 30 personen | Op basis van 3 uur | Inclusief zaalhuur 

 Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag 

Volwassenen € 37,00 p.p. € 40,00 p.p. 

Kinderen 3-11 jaar € 17,50 p.p. € 20,50 p.p. 

Bij het menu wordt een drankarrangement opgenomen, op basis van 3 uur: 

Volwassenen € 18,50 p.p.  | Kinderen 3-11 jaar € 9,50 p.p. 

Water en huiswijnen op tafel; Chardonnay en Merlot 

Onbeperkt consumpties uit het Hollandse assortiment 

Ter afsluiting koffie en thee met bonbon 

Verlengingsprijs per half uur: € 3,50 per persoon, inclusief Hollands assortiment 
Tegen een meerprijs kunt u een keuze maken uit de ruime wijnkaart. 
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Zaalverhuur  

DINERBUFFET 2/3  
Vanaf 30 personen | Op basis van 3 uur | Inclusief zaalhuur 

BUFFET ‘IN ‘t VEUR’ 

Runderbouillon met bospaddenstoelen 

*** 

Gerookte Noorse zalm 

Noorse garnalen met cocktailsaus 

Gerookte makreel 

Ardennerham vers fruit 

Vitello tonato; dungesneden kalfsvlees met tonijnmayonaise 

Carpaccio van ossenhaas met pesto, rucola en Parmezaanse kaas 

Salade van gegrilde groenten met Pecorino en hazelnoten 

Rucola salade met Gorgonzola en vijgen 

Pasta salade met zeefruit  

Couscous-linzensalade met feta, cherrytomaat en lente ui 

Zalmfilet uit de oven met grote garnalen en witte wijnsaus 

Boeuf Bourguignon 

Groentemix; haricots vert, peultjes, groene asperges en paprika 

Roseval aardappeltjes uit de oven 

Pommes frites 

*** 

Huisgemaakte crème brûlée met mascarpone roomijs 

 Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag 

Volwassenen € 39,50 p.p. € 42,50 p.p. 

Kinderen 3-11 jaar € 19,50 p.p. € 22,50 p.p. 

Bij het menu wordt een drankarrangement opgenomen, op basis van 3 uur: 

Volwassenen € 18,50 p.p.  | Kinderen 3-11 jaar € 9,50 p.p. 

Water en huiswijnen op tafel; Chardonnay en Merlot 

Onbeperkt consumpties uit het Hollandse assortiment 

Ter afsluiting koffie en thee met bonbon 

Verlengingsprijs per half uur: € 3,50 per persoon, inclusief Hollands assortiment 
Tegen een meerprijs kunt u een keuze maken uit de ruime wijnkaart. 
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Zaalverhuur  

DINERBUFFET  3/3  
Vanaf 30 personen | Op basis van 3 uur | Inclusief zaalhuur 

BUFFET ‘LANGS DE HORSTEN’ 

Sashimi van verse tonijn & zalm met wasabi mayonaise 

Noorse garnalen met cocktailsaus 

Gerookte paling 

Vitello tonnato; dungesneden kalfsmuis met tonijnmayonaise 

Carpaccio van ossenhaas met truffelmayonaise, rucola en Parmezaanse kaas 

Salade van gegrilde groenten met Pecorino en hazelnoten 

Caesar salade met gegrilde kip  

Rucola salade met Gorgonzola en vijgen 

Kabeljauw uit de oven met een antibiose 

Gesneden ossenhaas met Stroganoff saus 

Groentemix; haricots vert, peultjes, groene asperges en paprika 

Roseval aardappeltjes uit de oven 

Pommes frites 

Dessertbuffet 

Chocolade fontein met vers fruit spiesjes 

Omelette Sibérienne; ijstaart omwikkeld met cake en geflambeerd eiwitschuim 

Mini glaasjes met chocolademousse, panna cotta en kleine gebakjes  

Bavarois, poffertjes, soesjes, eclairs en vers fruit 

 Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag 

Volwassenen € 44,50 p.p. € 47,50 p.p. 

Kinderen 3-11 jaar € 21,00 p.p. € 24,00 p.p. 

Bij het menu wordt een drankarrangement opgenomen, op basis van 3 uur: 

Volwassenen € 18,50 p.p.  | Kinderen 3-11 jaar € 9,50 p.p. 

Water en huiswijnen op tafel; Chardonnay en Merlot 

Onbeperkt consumpties uit het Hollandse assortiment 

Ter afsluiting koffie en thee met bonbon 

Verlengingsprijs per half uur: € 3,50 per persoon, inclusief Hollands assortiment 
Tegen een meerprijs kunt u een keuze maken uit de ruime wijnkaart. 
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Zaalverhuur  

BORRELEN  
Op basis van 3 uur | Vanaf 30 volwassenen inclusief zaalhuur 

VERJAARDAGSARRANGEMENT 

In het eerste uur ontvangen wij u met een heerlijk kopje koffie of thee met een 

petit four. Hierna schenken we een tweede ronde. 

Na de koffie proosten we op de jarige met een glas bubbels. Aansluitend schenken we 

onbeperkt drankjes uit het Hollandse assortiment. 

Op tafel staan nootjes. Gedurende de middag serveren wij de volgende hapjes uit: 

Hollands kaas en worst plankje, bitterballen, Van Dobben bittergarnituur, Oosterse 

kiphapjes en mini-loempia’s met bijpassende sauzen. 

Broodje kroket of mini-broodje hamburger ter afsluiting. 

VERJAARDAGSARRANGEMENT DELUXE 

Ontvangst met een heerlijk kopje koffie of thee en gebak uit eigen bakkerij. 

Hierna schenken we een tweede ronde. 

Na de koffie proosten we op de jarige met een glas bubbels. Aansluitend schenken we 

onbeperkt drankjes uit het Hollandse assortiment. 

Op tafel staan nootjes. Gedurende de middag serveren wij de volgende hapjes uit: 

Hollands kaas en worst plankje, bitterballen, Van Dobben bittergarnituur, 

 Oosterse kiphapjes en torpedo garnalen met bijpassende sauzen. 

Luxe canapés met zalm, filet Americain, kruidenkaas en rauwe ham 

Lepel amuses met zalm-, makreel- en ham mousse. 

Broodje kroket of mini-broodje hamburger ter afsluiting. 

 Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag 

Volwassenen € 29,50 p.p. € 33,50 p.p. 

Kinderen 3-11 jaar € 16,00 p.p. € 17,00 p.p. 

 Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag 

Volwassenen € 34,50 p.p. € 37,50 p.p. 

Kinderen 3-11 jaar € 17,50 p.p. € 19,00 p.p. 
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Zaalverhuur  

FEESTAVOND 
Vanaf 30 volwassenen inclusief zaalhuur | Van 20:00 tot 00:30 uur 

FEESTAVOND 

Ontvangst met een heerlijke welkomstcocktail en petit 

four in één van onze feestelijke zalen.  

Koffie en thee is voor de liefhebber beschikbaar. 

Gedurende de avond schenken wij alle gewenste 

dranken uit het Hollands assortiment. 

Op tafel plaatsen we nootjes. 

Het personeel gaat rond met een uitgebreid hapjes 

assortiment: Hollands kaas en worst plankje, bitterballen, 

Van Dobben bittergarnituur, Aziatische kiphapjes, 

Vietnamese loempia’s en vlammetjes. 

Ter afsluiting serveren we een mini-broodje hamburger. 

FEESTAVOND DELUXE 

 

Ontvangst met Prosecco en een feestelijke taart, 

aangepast aan de gelegenheid. 

Koffie en thee is voor de liefhebber beschikbaar. 

Gedurende de avond schenken wij alle gewenste 

dranken uit het Hollands assortiment. 

Op tafel plaatsen we nootjes. 

Het personeel gaat rond met een uitgebreid hapjes 

assortiment: Hollands kaas en worst plankje, bitterballen, 

Van Dobben bittergarnituur, Oosterse kiphapjes en 

torpedo garnalen met 

bijpassende sauzen. 

Diverse luxe canapés 

Lepel amuses met zalm-, makreel- en ham mousse 

Ter afsluiting serveren we een mini-broodje hamburger. 

Buitenlands gedistilleerde dranken worden apart berekend. Voor € 15,00 per persoon schenken wij 

Bacardi, Smirnoff wodka en Gordon gin inclusief het arrangement. 

 Ma - Vr Za - Zo 

Volwassenen € 34,50 p.p. € 37,50 p.p. 

Kinderen 3-11 jaar € 17,50 p.p. € 19,00 p.p. 

 Ma - Vr Za - Zo 

Volwassenen € 39,50 p.p. € 42,50 p.p. 

Kinderen 3-11 jaar € 19,50 p.p. € 21,00 p.p. 
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Prosecco Frizzante € 22,50 per fles 

MVSA Cava Rosé Brut € 24,50 per fles 

Champagne de Castellane Brut € 39,50 per fles 

Pommery Silver Label brut € 49,50 per fles 

Verlengingsprijs per half uur: € 3,50 per persoon, inclusief Hollands assortiment 

 

Van Dobben warm bittergarnituur, Aziatische kiphapjes en kaasvingers € 3,00 p.p. 

Hollands kaas & worst plankje € 2,00 p.p. 

Torpedo garnalen € 1,50 pp. 

Yakitori spiesjes € 2,00 p.p. 

Mini carpaccio met pesto € 3,50 p.st. 

Wrap rolletjes met gerookte zalm, kipfilet en/of pulled jackfruit € 3,00 p.p. 

Luxe belegde toastjes belegd met gerookte Schotse zalm, Hollandse garnalen, Parmaham, filet Americain, 
geitenkaasmousse en bietenhummus € 2,00 p.st. 

Lepel amuses met zalmmousse, makreelmousse, hammousse en Bulgaarse couscoussalade € 2,00 p.st. 

Glaasjes gevuld met Mango/appel chutney met garnalen en/of kipspiesje met pindasaus € 3,50 p.p.  

 

Puntzakje friet met mayonaise € 2,75 p.p. 

Mini-Broodje hamburger € 3,50 p.st. 

Gao bao; Taiwanees broodje met gestoofd varkensvlees of pulled jackfruit (V) € 3,00 p.p. 

Javaanse kipsaté met pindasaus en kroepoek € 7,50 p.p. 

 

Klein tomatensoepje € 2,50 p.p. 

Gazpacho; Spaanse, koud soepje van tomaat met gegrilde groentes € 3,00 p.p. 

Kleine runderbouillon € 3,00 p.p.  

Klein pompoensoepje met feta € 3,00 p.p. 

Klein kreeftensoepje met room € 3,50 p.p. 

Kop soep naar keuze vanaf € 6,00 p.p. 

Zaalverhuur  

U ITBRE ID INGSMOGEL I JKHEDEN  
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Hote lkamers  

HOTELKAMERS  

Hotel De Gouden Leeuw biedt een brede range aan hotelkamers voor ieder budget. De kamers zijn verdeeld over ons 

hoofdgebouw en bijgebouw. Al onze hotelkamers zijn ingericht met comfortabele tweepersoons boxspring bedden van 

het merk Swiss Sense, een flatscreen televisie, koelkastje en koffiefaciliteiten. Diverse kamertypes bieden ook een 

balkon/terras, regendouche, (bubbel)bad en airconditioning. 

U kunt altijd gebruik maken van gratis WiFi. Indien u bij ons overnacht kunt u kosteloos gebruik maken van het zwembad 

en de fitness in Ivy Boutique Wellness. 

We bieden kamertypes aan in een verschillende prijsklasse. Bent u met twee personen dan zijn onze Standaard kamers, 

Comfort kamers en Luxe kamers geschikt. Ook bieden we een Luxe Suite en Bruidssuite aan welke beide beschikken 

over een jacuzzi en king size bed..  

Voor gezinnen bieden we Driepersoonskamers, Familiekamers en Connect kamers aan. Laatstgenoemde type bestaat uit 

twee Comfort kamers met een verbindingsdeur. 

Een Mindervalide kamer is tevens aanwezig; ons hotel is volledig rolstoeltoegankelijk. 

 

Tarieven en reserveren 

Onze kamers verhuren we op basis van het geldende dagtarief. Op onze website kunt u de tarieven en arrangementen 

opvragen voor de gewenste datum. Uiteraard vindt u hier ook alle kamertypes met faciliteiten terug. 

Indien u voor een groter gezelschap wenst te reserveren of gebruikt maakt van een zaal, kunt u contact opnemen met 

de afdeling Sales, Marketing en Events: sales@goudenleeuw.valk.nl / 071 5602830 (onder kantooruren bereikbaar). 
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LUNCHBUFFET  

Onze buffetten zijn voor onbepaalde tijd afgelast. 

Dagelijks van 12:00 tot 14:00 uur  

Dagelijks presenteren wij in ons restaurant het lunchbuffet. Voor 

een snelle of uitgebreide lunch, ideaal voor elke gelegenheid. Het 

buffet bestaat uit diverse broodsoorten, warme en koude 

gerechten, salades, yoghurt en vers fruit. 

Prijzen zijn inclusief koffie, thee, melk en vruchtensappen. 

Prijzen 

Maandag t/m vrijdag: 

Volwassenen    € 16,50 p.p.  

Kinderen 3-11 jaar   €   8,50 p.p. 

Zaterdag en zondag: 

Volwassenen    € 19,50 p.p.  

Kinderen 3-11 jaar   €   9,50 p.p. 

Meer  be leven  

ONZE RESTAURANTACT IV ITE ITEN  

LIVE COOKING  

Onze buffetten zijn voor onbepaalde tijd afgelast. 

Ieder weekend wordt in Hotel de Gouden Leeuw het Live 

Cooking buffet gepresenteerd vanuit ons culinaire plaza in de 

Duivenvoordezaal. Het Live Cooking buffet is een super-de-luxe 

open-keuken buffet waar à la minute voor u gekookt wordt. De 

koks staan geheel tot uw beschikking om uw vlees-, vis- of 

wokgerecht à la minute te bereiden. Verser en smakelijker kan 

het niet! 

Onbeperkt koffie, thee, frisdranken, bier en wijn zijn inbegrepen. 

Prijzen 

Vrijdag en zaterdag 18:00 tot 22:00 uur: 

Volwassenen    € 37,50 p.p. 

Kinderen 3-11 jaar   € 19,50 p.p. 

Op zondagen wordt vooralsnog geen Live Cooking meer 

gepresenteerd i.v.m. de Coronacrisis. 
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ZONDAGSBRUNCH 

Onze buffetten zijn voor onbepaalde tijd afgelast. 

Elke zondag van 11:00 tot 14:00 uur 

Geniet met uw gezelschap van een zeer uitgebreid buffet met 

tientallen heerlijke gerechten. U wordt ontvangen met een 

bruisend aperitief, waarna u uw hart kunt ophalen bij het buffet. 

Het buffet bestaat o.a. uit diverse luxe broodjes met kaas en 

vleeswaren, zoete lekkernijen, meerdere salades en diverse 

warme gerechten.   

De middag wordt afgesloten met een spetterend dessertbuffet. 

Uiteraard wordt er ook aan de kleintjes gedacht. Zo staan er 

verschillende kindergerechten bij het kinderbuffet, waaronder 

patat en diverse snacks. Ook kunnen zij onder begeleiding 

koekjes bakken voor thuis en zijn er kleurplaten aanwezig.  

Het buffet is inclusief koffie, thee, melk en vruchtensappen. 

Volwassenen    € 25,50 p.p. 

Kinderen 3-11 jaar   € 13,50 p.p. 

BINGO  

Onze buffetten zijn voor onbepaalde tijd afgelast. 

Verschillende data; vrijdag/zaterdag 12:00 tot 15:00 uur 

Neem de flyer mee of kijk op onze website voor de 

eerstvolgende datum. 

Wilt u entertainment met kans op een mooie prijs? Kom dan 

naar de gezellige bingomiddag. Wij ontvangen u om 12:00 uur 

met een jonge klare of een advocaatje met slagroom. Een warm-

koud buffet is aanwezig voor de lekkere trek en op de dansvloer 

kan worden geswingd. Niek Vianen zorgt voor spetterend live 

muziek.   

De bingomiddag is inclusief drankjes uit het Hollands 

assortiment, welke bij de bar en bij het buffet te bestellen zijn.  

Prijs is inclusief drankjes uit het Hollands assortiment, een warm-

koud buffet en een bingo kaart.  

Meer  be leven  
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Meer  be leven  

RESTAURANT  UPSTA IRS  
Culinair genieten op de 1e etage van het hotel 

Wenst u een culinair diner te organiseren? Dat kan! 

Met veel enthousiasme en vakkennis maakt het team van Upstairs van uw middag of avond een ware beleving. 

Met nét even een andere twist dan u van ons hotel gewend bent. 

Onder leiding van chef-kok Tom de Winter serveert Restaurant Upstairs een 3– of 4-gangen menu. 

Het menu wisselt ± elke 4 weken. Ongeveer één week voor aanvang wordt het nieuwe menu gepresenteerd.  

3 gangen € 37,50 | 4 gangen € 43,50 

Voorbeeldmenu 

Voorgerechten 

Steak tartaar met Amsterdams zuur  

Bonbon van zalm met dille, doperwten en komkommer  

Salade van quinoa met watermeloen, tomaat en feta  

Tussengerechten* 

 Iberico met Macadamia, knolselderij, duxelle, bos-ui en salsa verde  

Gegrilde dorade met antiboise, artisjok en gemarineerde inktvis  

Ravioli van pompoen met Parmezaan, pompoenpit, rucola, beukenzwam en salsa verde  

Hoofdgerechten 

 Coq au vin met champignons, zilver-ui, bospeen en spekjes  

Gebakken kabeljauw met kokkels , venkelsalade, pijnboompitjes, gepofte tomaatjes en beurre Blanc  

Oeuf Florentine; gepocheerd ei, spinazie, Hollandaise saus en gruyère kaas  

Desserts 

 Taartje van rabarber met gele room, crumble van amandel, aardbeien yoghurt sorbet  

Selectie van kazen van Valk Versmarkt  

* Gang vervalt bij een 3-gangen menu  

 

Restaurant Upstairs biedt tevens een private dining room aan. 

U kunt hiervan gebruik maken met een gezelschap van 18 tot 40 personen.  

Bij het huren van een zaal wordt een drankarrangement opgenomen, op basis van 3 uur: 

Volwassenen € 19,50 p.p.  | Kinderen 3-11 jaar € 9,50 p.p. 

Water en huiswijnen op tafel; Onbeperkt consumpties uit het Hollandse assortiment 

Ter afsluiting koffie en thee met een friandise 

Tegen een meerprijs kunt u een keuze maken uit de ruime wijnkaart 
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Meer  be leven  

OP ONS TERRE IN  

Valk Versmarkt 

Valk Versmarkt is een innovatief en onderscheidend onderdeel 

van Van der Valk. Een mooie verswinkel met een eigen vlees-, 

vis-, kaas-, koffie-, brood-, wijn- en groenteafdeling. 

Liefhebbers van eten en drinken kunnen hun hart ophalen in de 

winkel waar klantbeleving, kwaliteit en service centraal staan. 

www.valkversmarkt.nl 

071 561 2258 

Proeflokaal Mimi 

Mimi is hét food & lifestyle restaurant. Mimi is vernieuwend en 

een tikkeltje eigenwijs. U kunt hier op ongedwongen wijze 

kennis maken met een tal van nieuwe producten. Ook op het 

gebied van dranken is Mimi’s een aanrader. Proef onze 

huisgemaakte verse sappen, maak kennis met overheerlijke 

wijnen of geniet van ons eigen koffie melange.  

www.proeflokaalmimi.nl 

071 561 3736 

Ivy Boutique Wellness 

Het verwarmde bad is heerlijk om baantjes in te trekken. In de 

fitness  traint u met de nieuwste apparatuur van Technogym. De 

sauna’s zorgen voor pure ontspanning.  Ook kunt u hier terecht 

voor diverse behandelingen waaronder massages, facials, 

manicure en pedicure. Plastische chirurgie, hypnotherapie en 

cryolipolyse behoren ook tot de mogelijkheden. 

www.ivyboutiquewellness.nl 

071 560 2810 

Tante Tokkie 

Onze nieuwste aanwinst Tante Tokkie bestaat uit een 

natuurboerderij, pannenkoekenrestaurant en ijssalon. De 

natuurboerderij, met o.a. kippen en schapen, geeft een unieke 

inkijk in het leven van een boer. Het restaurant biedt ruim 40  

verschillende pannenkoeken en de ijssalon biedt de heerlijkste, 

huisgemaakte ijsjes. 

www.tantetokkie.nl 

071 560 2805 
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Plat tegrond  

WAT V INDT  U  WAAR 
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Voorwaarden  

A LG E M E N E  VO O RWA AR D E N  
Uniforme Voorwaarden Horeca 

Op alle reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing die wij u graag op verzoek toezenden. Voor het 

bevestigen van uw bijeenkomst, ontvangen wij graag een voor akkoord getekend exemplaar van uw offerte retour. 

Optionele reserveringen 

Graag plaatsen wij voor u een optionele reservering. Deze vrijblijvende reservering blijft maximaal 2 weken van toepassing. 

Wanneer blijkt dat we de voor u in optie genomen accommodatie eerder definitief voor derden kunnen reserveren, nemen wij 

eerst contact met u op. Wij verzoeken u dan binnen 48 uur een beslissing te nemen. 

Annuleringen 

Bij annulering van de gehele of een gedeelte van uw zaalreservering brengt het hotel de onderstaande percentages aan 

annuleringskosten in rekening over de geannuleerde waarde.   

• Bij annulering binnen 12 weken voor de activiteit datum (100+ personen) 25%  

• Bij annulering binnen 8 weken voor de activiteit datum (50+ personen) 40% 

• Bij annulering binnen 4 weken voor de activiteit datum    60%  

• Bij annulering binnen 3 weken voor de activiteit datum    70% 

• Bij annulering binnen 2 weken voor de activiteit datum    80% 

• Bij annulering binnen 1 weken voor de activiteit datum    100%  

Vraag uw contactpersoon naar de annuleringsvoorwaarden omtrent kamerreserveringen. 

Indien wij ten behoeve van uw reservering materialen, diensten of andersoortige zaken bij (een) derde(n) hebben ingehuurd, zijn 

de annuleringskosten afhankelijk van de voorwaarden van de betreffende leverancier. 

Definitief aantal gasten 

In verband met de voorbereidingen en om uw event in goede orde te laten verlopen, stellen wij het op prijs als u 2 weken voor 

aankomst het definitief aantal personen aan ons doorgeeft (gelet op bovenstaande voorwaarden). Wij bieden u de mogelijkheid 

om tot 2 werkdagen voor de activiteitdatum 10% van het gereserveerde aantal personen kosteloos in mindering te brengen. 

Mochten wij geen wijzigingen ontvangen, dan wordt het aantal gereserveerde personen aan u doorberekend. 

Annuleringsverzekering 

Een annuleringsverzekering kan afgesloten worden tot 12 weken voor aanvang. Indien u binnen 2 tot 12 weken voor aanvang 

een reservering maakt, dient u de verzekering direct af te sluiten bij het definitief maken van uw reservering. De kosten 

bedragen 5% van het totale boekingsbedrag + € 5,00 afsluitkosten. Vraag uw contactpersoon naar de voorwaarden. 

Voorschot- en betalingsvoorwaarden 

Wij houden ons het recht voor een aanbetaling te vragen conform de Uniforme Voorwaarden Horeca. Het betaalde bedrag zal 

na eindcalculatie in mindering worden gebracht op de factuur. Het aanbetalingsbedrag bedraagt: 

• 100+ personen: 60% van de reserveringswaarde en uiterlijk 12 weken voor de activiteitendatum 

• 50+ personen: 60% van de reserveringswaarde en uiterlijk 8 weken voor de activiteitendatum 

• Tot 50 personen: 60% van de reserveringswaarde en uiterlijk 4 weken voor de activiteitendatum 

De eindnota dient vóór vertrek uit het hotel voldaan te worden. 

Aansprakelijkheid bij diefstal of verlies 

Het management aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of verlies van zaken welke zich in de gehuurde 

ruimtes bevinden. De zaken blijven in het gehuurde risico van eigenaar en/of belanghebbende. 

Gepubliceerde prijzen 

• Alle tarieven zijn inclusief BTW 

• Prijswijzigingen onder voorbehoud 

Bankgegevens 

Van der Valk Hotel De Gouden Leeuw | IBAN: NL 71 RABO 0155008560 | SWIFT/BIC code: RABONL2U 

Contactgegevens 

Afdeling Sales, Marketing & Events | 071 560 28 30 | sales@goudenleeuw.valk.nl | Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur 


