
TUSSEN
DE

MARKTEN
THUIS



THE MARKET HOTEL GRONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE

VERGADERZALEN
The Market Hotel beschikt over 3 moderne 
vergaderzalen met een totale vloeroppervlakte 
van 160 m2. Onze grootste zaal, Hereplein 
(80m2),  bevindt zich op de tweede  
verdieping. Doordat de ruimte 2 etages  
hoog is, oogt hij mooi ruimtelijk.

Op de vierde verdieping bevinden zich 2  
geschakelde boardrooms; de Grote Markt 
(55m2) en de Nieuwe Markt (25m2). Alle zalen 
zijn voorzien van uitstekende WIFI en de 
modernste audio visuele middelen.

WILLEM ALBERT SCHOLTEN
Een man van visie en ambitie. Van durf en 
daad. Een groot Groninger met een naam  
van faam die later door verdriet werd gekaapt. 
Met zijn tientallen fabrieken was hij de eerste 
echte landbouwindustrieel en multinational. 
Een man die met sierlijke letters Groninger 
geschiedenis en Hollandse historie schreef. 
Een ras-ondernemer die de Holland-Amerika 
Lijn weer op stoom kreeg en tot ver buiten 
onze landgrenzen groot werd met de nuchtere 
Groningse ‘doe maar normaal’-mentaliteit. 
Een weldoener die veel betekende voor  
Groningen en onze stad op zijn zeventig-
ste verjaardag zelfs een kinderziekenhuis 
schonk… Hij verdient een plek in Stad.  
Centraal in Groningen, te midden van zíjn 
stadjers. Het is een eer dat we zijn naam  
mogen dragen en schrijven hem dan ook  
met trots:

CAFÉ W.A.
Café Willem Albert is dé huiskamer van 
Groningen waar iedereen welkom is en zich 
thuis voelt. Met onze brede, toegankelijke 
menukaart willen we iedereen kunnen  
bedienen en de ‘Dutch Cuisine’ weer  
erkenning en waardering geven. Hierbij  
maken we zoveel mogelijk gebruik van 
streekproducten en ingrediënten van  
Nederlandse bodem.

Het verwarmde terras aan de Oostwand heeft 
voldoende zitplaatsen en een mooi uitzicht 
over de Grote Markt. Ook aan de Nieuwe 
Markt zijde hebben we een knus terras en 
kun je gezellig zitten en ‘mensen kijken’.
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GROEN & GASTVRIJ
Bij WestCord draait alles om een prettig,  
comfortabel en gastvrij verblijf. We zetten graag 
een stapje extra. Dat doen we voor u, maar ook 
voor onze samenleving. De aandacht die wij 
besteden aan onze gasten, besteden we daarom 
ook aan mens, milieu en maatschappij. In al onze 
WestCord Hotels waakt een groep van betrokken 
medewerkers – het Green Team – over ons 
MVO-beleid en stuurt bij waar nodig.
 

Concrete onderdelen van ons MVO-beleid zijn:
• Inkopen van gecertificeerde, fairtrade,  
 recyclebare, energie-efficiënte en/of streek- 
 gebonden producten en materialen
• Reduceren en optimaal scheiden van afval
• Selecteren duurzame leveranciers + laten  
 ondertekenen duurzaamheidsverklaring  
 (ketenverantwoordelijkheid).
 
Specifiek voor The Market Hotel geldt:
• All-electric, dus geen gasaansluiting
• Elektrische pompen voor verwarming  
 en koeling
• De helft van het dak bestaat uit zonnepanelen
• Uitsluitend ledverlichting.
• Duurzame bedrijfskleding van reststoffen
• Gebruik van zoveel mogelijk duurzame  
 alternatieven

The Market Hotel Groningen behaalde hiermee  
de Gouden Green Key.GR
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WELCOME WELLNESS
EEN RUSTPUNT IN HET CENTRUM VAN STAD GRONINGEN 
Naast de hotelgasten kunnen ook niet- 
hotelgasten bij ons gebruik maken van de 
Wellness behandelingen die wij aanbieden. 
Daal de trappen af en kom binnen in een  
oase van rust.

GENIETEN IN LUXE EN RUST
De Wellness is te bereiken via de  
trappen vanuit Café Willem Albert.  
Voor onze hotelgasten beschikken wij over 
een fitness ruimte, welke vrij te gebruiken  
is. Ook  hebben wij een Thermen met Finse 
sauna en Turks stoombad, welke tegen een 
vergoeding  is te reserveren. De behandel-
ruimtes zijn modern, maar rustgevend  
ingericht om helemaal tot ontspanning  
te komen. Hier kun je genieten van een  
massage, gezichtsbehandeling, Comfort Zone 
lichaamsbehandeling, wax behandeling, 
pedicure of manicure. 

BAKKERIJ WESTERS
Zin in een Coffee to GO of een vers gebakken 
broodje voor de lunch? In The Market Hotel 
zit een eigen bakkerij, dé plek voor klassieke 
patisserie, versgebakken brood maar ook 
schepijs! Bakkerij Westers zit gesitueerd aan 
de Grote Markt en is voor gasten bereikbaar 
via Café Willem Albert. 

De oprichter van WestCord Hotels komt  
uit een echte bakkersfamilie. De bakkerij is 
dan ook een ode aan de originele Bakkerij 
Westers die al sinds de jaren vijftig op  
Vlieland gevestigd is.

DUURZAME SCHOONHEID IN DE WELLNESS DOOR  
DE PRODUCTEN VAN COMFORT ZONE
De producten zijn rijk aan natuurlijke  
ingrediënten (tot 99 procent) en vrij van 
siliconen, parabenen en dierlijke derivaten. 
Het streven naar duurzame schoonheid 
is niet alleen onze missie, maar ook onze 
verantwoordelijkheid aan de wereld waarin 
we leven.

EEN AANZICHT 
MET AANZIEN
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FORUM GRONINGEN
Het Forum Groningen is geopend op 29  
november 2019. Het gebouw is een onderdeel  
van de verbouwing van de oostzijde van de  
Grote Markt, het centrale plein van de stad.  
Er zijn verschillende gebouwen gesloopt achter 
de oostwand van de markt, waardoor er een 
nieuw plein met terrassen is ontstaan. Dit heeft 
de naam Nieuwe Markt gekregen. 

Het Forum is bedoeld als algemene ontmoetings-
plek voor bewoners en bezoekers van de stad 
Groningen. Dit werd al snel de huiskamer van 
Groningen genoemd. Onder het Forum is een 
nieuw parkeergarage met plek voor 390 auto’s 
en in de kelder 1500 fietsen. Bovenop het Forum 
is er een mooi uitzicht over het centrum van de 
stad. Verder zijn er verschillende activiteiten  
aanwezig binnen het gebouw, zoals exposities, 
talks en films. Ook is er in het Forum een  
bibliotheek aanwezig. 

Forum Groningen is het VVV van Groningen  
met de Groningen Store. 

MARTINITOREN 
De Martinitoren, ook wel d’Olle Grieze genoemd 
is de bekendste associatie die de Nederlanders 
hebben met de stad Groningen. Deze toren heeft 
de afgelopen 500 jaar een brand en een bliksem-
inslag overleefd. Tevens stortte de toren bijna 
in en heeft op haar stoep oorlogen gewonnen 
en verloren, maar met haar 97 meter is het nog 
steeds het hoogste gebouw van de stad. 

D’Olle Grieze heeft bijna 300 traptreden, waar de 
bezoeker om de zoveel treden wordt beloond een 
mooi uitzicht op de gevel van de Martinikerk, de 
eeuwenoude ornamenten, de loeizware klokken 
of de reusachtige vlaggenstokken. Helemaal 
bovenaan, bij de uurwerkzolder, is het adem-
benemende uitzicht over de stad en ommelanden. 

In 2019 is de Martinitoren een flinke make-over 
ondergaan, wat een stijging aan bezoekers 
heeft veroorzaakt. De verbouwing heeft er voor 
gezorgd dat het een echte ervaring is om de toren 
te beklimmen. De toren heeft bijvoorbeeld een 
bioscoop op 45 meter boven de grond waar een 
filmpje van 10 minuten wordt getoond over  
de geschiedenis van Groningen. 
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VEENKOLONIAAL MUSEUM
Het Veenkoloniaal museum vertelt het  
verhaal van de ontwikkeling van de Groninger 
Veenkoloniën. Niet alleen gaat dit verhaal  
over de vervening, maar ook over binnen-
schepen, kilometers kanaal en de industrie  
van aardappel zetmeel en strokarton in de  
19e eeuw. De rijke geschiedenis van de  
Groninger Veenkoloniën is verbonden door 
water, kapiteins, landbouwers en fabrikanten. 
Het is de regio waar bijvoorbeeld Willem  
Albert Scholten, de eerste multinational  
van Europa en grondlegger van diverse  
bedrijven, is geboren en getogen. Naast deze 
vaste tentoonstelling organiseert het museum 
ook interessante wisseltentoonstellingen. 

STADSWANDELINGEN
Vanuit de VVV Groningen zijn er verschillende 
stadswandelingen beschikbaar. Voor deze  
wandelingen is geen gids nodig. Je kan zelf  
een wandeling kiezen, passend bij jouw  
interesses. Zo kun je bijvoorbeeld de  
binnenstad ontdekken in slechts één dag.  
Deze wandeling leidt je langs de hoogtepunten 
van de binnenstad. Mocht je meer interesse 
hebben in kunst en cultuur, dan is ook daar 
een perfecte wandeling voor gemaakt. Deze 
wandeling brengt je langs kunst, architectuur 
en musea. Tot slot kun je ook nog kiezen voor 
een wandeling die zicht richt op Groningen  
als een eigenzinnig handelscentrum. Oude 
handelsroutes, pakhuizen en aparte winkeltjes 
zijn allemaal onderdeel van deze route. GR
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VERGADERZALEN
The Market Hotel beschikt over 3 moderne vergaderzalen met een totale vloeroppervlakte van 160 m2. 
Onze grootste zaal, Hereplein (80m2),  bevindt zich op de tweede verdieping. Doordat de ruimte 2  
etages hoog is oogt hij mooi ruimtelijk. Op de vierde verdieping bevinden zich 2 geschakelde board-
rooms; de Grote Markt (55m2) en de Nieuwe Markt (25m2). Alle zalen zijn voorzien van uitstekende 
WIFI en de modernste audio visuele middelen.

 

SECOND FLOOR

 

SECOND FLOORINFORMATIE ZALEN

ZAAL M2 THEATER SCHOOL U-VORM CABARET CARRE BOARD

HEREPLEIN 80 60 24 24 32 32 -

GROTE MARKT 55 40 12 16 24 24 -

NIEUWE-MARKT 25 - - - - - 12

GROTE MARKT 
+ 

NIEUWE MARKT
80 60 16 24 32 32 -

TWEEDE 
VERDIEPING

VIERDE 
VERDIEPING
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LOSSE ZAALHUUR

ZAAL 1/2 DAG / 4 UUR HELE DAG / 8 UUR 1,5 DAG / 12 UUR

HEREPLEIN € 235 € 395 € 550

GROTE MARKT € 185 € 315 € 445

NIEUWE-MARKT € 130 € 235 € 340

GROTE MARKT 
+ 

NIEUWE MARKT
€ 235 € 395 € 550

ARRANGEMENTEN
Wij bieden onderstaande vergaderarrangementen vanaf 10 personen voor u aan.

4-UURS 4-UURS 8-UURS 12-UURS 24-UURS 32-UURS

VANAF PRIJZEN 
PER PERSOON

€ 33.50 € 52.50 € 62.50 € 98.50 € 194.50 € 247.50

ZAALHUUR MET 
OPSTELLING NAAR 

KEUZE
X X X X X X

GEBRUIK VAN BEAMER, 
SCHERM, FLIPOVER  
EN VERGADERKIT

X X X X X X

ONBEPERKT KOFFIE, 
THEE EN WATER

X X X X X X

OCHTENDBREAK X X X X X X X

LUNCH X X X X X X

MIDDAGBREAK X X X X X

3 GANGEN DINER X X X

OVERNACHTING X X

ONTBIJTBUFFET X X
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AUDIOVISUELE MIDDELEN
De audiovisuele apparatuur mag bij de bijeenkomst uiteraard niet ontbreken. Goed werkende  
apparatuur is cruciaal voor een voorspoedig verloop van de bijeenkomst. The Market Hotel heeft  
de juiste kennis en materialen in huis om hier aan bij te dragen en werkt indien nodig samen met 
partners die jaren ervaring hebben op het gebied van licht, geluid en beeld. 

Voor meer informatie of voor een passend prijsvoorstel vragen wij om contact met ons op te nemen.
Prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief eventuele transportkosten.

PRIJS PER DAG

FLIPOVER € 23.50

TV-SCHERM € 130

LAPTOP € 160

PODIUM PER DEEL (100 X 200 CM) € 80

GELUIDSINSTALLATIE € 80

MICROFOON DRAADLOOS € 80

MICROFOON BEDRAAD OP STATIEF € 27.50

HEADSET MICROFOON € 80

REVERS MICROFOON € 80

VIDEOTRAINING SET BESTAANDE UIT (CAMERA, PLASMASCHERM EN MICROFOON) € 160

LASERPOINTER € 27.50

KATHEDER € 27.50

THE MARKET HOTEL GRONINGEN
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ODE AAN WILLEM 
ALBERT SCHOLTEN
Een man van visie en ambitie. Van durf en daad. Een groot Groninger met een naam van faam die later door  
verdriet werd gekaapt. Met zijn tientallen fabrieken was hij de eerste echte landbouwindustrieel en  
multinational. Een man die met sierlijke letters Groninger geschiedenis en Hollandse historie schreef.

Een ras-ondernemer die de Holland-Amerika Lijn weer op stoom kreeg en tot ver buiten onze landgrenzen  
groot werd met de nuchtere Groningse ‘doe maar normaal’-mentaliteit. Een weldoener die veel betekende voor 
Groningen en onze stad op zijn zeventigste verjaardag zelfs een kinderziekenhuis schonk…

Hij verdient een plek in Stad. Centraal in Groningen, te midden van zíjn stadjers.

Willem Albert Scholten was ook groot-
investeerder in de voorloper van de  
Holland-Amerika Lijn. Hij investeerde 
600.000 gulden en er werd zelfs een schip  
naar hem vernoemd.
 
Hierin ligt een bijzondere link met WestCord 
Hotels. Het ss Rotterdam, voormalig vlaggen-
schip van de Holland-Amerika Lijn en Hotel 
New York, het voormalige hoofdkantoor van 
de Holland-Amerika Lijn zijn beide zuster-
hotels van The Market Hotel.

WIST JE DAT
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LUNCH
In Café Willem Albert kunt u tot 12 personen 
van de lunchkaart kiezen. Vanaf 12 personen 
heeft u de keuze uit een 2 gangen Business 
lunch of een lunchbuffet. U dient vooraf  
(per gang) een keuze door te geven voor 
het hele gezelschap. Uiteraard houden wij 
rekening met eventuele dieetwensen. Graag 
nemen we de mogelijkheden met u door.

HOLLANDS LUNCHBUFFET € 19.50 P.P.  
Broodje tonijnsalade met kropsla /  
sandwich met boerenham, komkommer  
en yoghurtdressing / stokbroodje eiersalade 
met gemengde salade

Warme snack
Handfruit 

Melk, mineraalwater, koffie en thee. 

Overige dranken op nacalculatie.

LUNCHBOX TO GO € 15.50 P.P.
Vegetarisch broodje gezond van Bakkerij 
Westers, suikerbrood met roomboter  
& handfruit. Inclusief Schulp vruchtensap  
& Sourcy blauw of rood

ONTVANGST & BREAKS
KOFFIE & THEE ONTVANGST   

Wij ontvangen uw gasten met koffie of thee 
uit onze volautomatische espressomachines 
met wat lekkers uit onze Bakkerij. De prijs 
voor ontvangst met koffie en thee is € 5.25 
p.p.

ONBEPERKT KOFFIE & THEE
Wij serveren onbeperkt koffie en thee uit 
onze volautomatische Espressomachines 
gedurende uw bijeenkomst met daarbij  
wat lekkers uit onze Bakkerij tijdens uw  
ontvangst. De prijs hiervoor is € 10.50 p.p. 
per dagdeel en € 15.75 p.p. voor een hele dag.

KOFFIE & THEE COMPLEET
Wij serveren onbeperkt koffie en thee uit 
onze volautomatische Espressomachines 
gedurende uw bijeenkomst. Daarbij serveren 
wij bij het ontvangen van uw gasten én bij uw 
ochtend-/middagbreak wat lekkers. De prijs 
hiervoor is € 13 p.p. per dagdeel en € 23 p.p. 
voor een hele dag.

JE BENT ZO OUD 
ALS JE JE VOELT



THE MARKET HOTEL GRONINGEN

GRONINGER LUNCHBUFFET € 22.50 P.P.
Soep van de dag

Diverse Groninger broodsoorten belegd met 
Nederlandse brie / gesuikerde walnoten en 
rucola / Noordzee krabsalade en gemengde 
sla / Groninger landham met Westlandse 
tomatensalsa en mozzarella

Warme snack
Vers fruit

Inclusief melk, mineraalwater, koffie en thee
Overige dranken op nacalculatie.

BUSINESS LUNCH € 29.50 P.P. 

KEUZE UIT DE VOLGENDE VOORGERECHTEN
Vegan salade van geroosterde pompoen   / 
geitenkaas / rode biet en dressing van bramen
of 
Wildbouillon / paddenstoelen / bosui / selderij 
kervel
of 
Rundercarpaccio / Hollandse huzarensalade / 
gebrande Amsterdamse uitjes / mayonaise 
van zwarte olijf

KEUZE UIT DE VOLGENDE HOOFDGERECHTEN
Risotto van parelgort  / bleekselderij / rode 
biet koolrabi / Guiness ui / beurre blanc /  
olie van rode biet
of 
Zeebaars op de huid gebakken / crème van zoete 
aardappel / beurre blanc van gezouten citrus / 
tempura van bloemkool en furikake

Dranken op nacalculatie. LU
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BORRELS & 
FEESTARRANGEMENTEN
Heeft u wat te vieren? Of wilt u na uw  
bijeenkomst nog even verder praten in een 
andere setting? Reserveer dan uw borrel in 
onze gezellige huiskamer; Café Willem Albert.
Bij een receptie of borrel worden drankjes 
normaliter achteraf op basis van het  
werkelijke verbruik in rekening gebracht. 
Wanneer je echter vooraf zekerheid wilt 
hebben over de uiteindelijke kosten van een 
receptie of borrel dan kunt u gebruik maken 
van onze dranken arrangementen. Dit is 
enkel mogelijk op reservering en vanaf  
25 personen. 

BITES

Broodplankje € 7.50
Vers afgebakken brood met diverse smeersels

Rundvleesbitterballen € 8.00
8 stuks geserveerd met romige  
mosterdmayonaise

Vegetarische bitterballen  € 8.50
6 stuks geserveerd met romige  
mosterdmayonaise

Vegetarisch gemengd  € 9.50
Combinatie van bitterballen, loempia’s en  
kaastengels. 6 stuks geserveerd met vegan  
mayonaise en chilisaus

Calamaris € 12.50
Met citroen en een saus van gefermenteerde 
knoflook

Bruschetta  € 9.50
3 stuks met tomaat, mozzarella en ui

Warm gemengd € 12.50
Verschillende gefrituurde hapjes  
geserveerd met diverse sauzen

Borrelplank (2pers) € 12.50
Combinatie van kaas, worst, olijven,  
nootjes en 4 gefrituurde hapjes

THE MARKET HOTEL GRONINGEN

2 UUR € 29.50 P.P.

3 UUR € 38.50 P.P.

4 UUR € 45 P.P.

5 UUR € 51 P.P.

6 UUR € 56 P.P.

HOLLANDS DRANKENARRANGEMENT
Bestaande uit huiswijn rood/wit/rosé, port, 
sherry, vermouth, beerenburg, jenevers,  
pils van de tap en frisdranken.
(uitzondering van de premium frisdranken) 

Indien u naast het Hollands dranken-
arrangement ook gebruik wilt maken van 
één of meerdere buitenlands gedistilleerde 
dranken (zoals bv gin, whisk(e)y of rum) 
maken we graag een offerte voor u op maat. 
Ook cocktails behoren tot de mogelijkheden!



TUSSENGERECHTEN
Salade van geroosterde pompoen  
Geitenkaas / rode biet / dressing van bramen
of 
Eendenborst
Duindoornbes / wortel / chutney van  
nectarine / likeur van mandarijn

MOCHT U UITGEBREID WILLEN  
DINEREN DAN IS HET MOGELIJK  
OM DE 3 GANGEN MENU’S UIT TE 
BREIDEN MET EEN EXTRA  
TUSSENGERECHT. MEERPRIJS € 9.50 P.P.

Vanaf 12 personen is het bij ons mogelijk om 
gebruik te maken van één van onderstaande  
3 gangen menu’s. Wel dient u vooraf één 
keuze door te geven voor het hele gezelschap. 
Uiteraard houden wij rekening met eventuele 
dieetwensen. Graag nemen we de mogelijk-
heden met u door.

3 GANGEN MENU NIEUWE MARKT  
€ 37.50 P.P.

VOORGERECHTEN
Carpaccio van Hollands Blaarkop
Kruidensalade / truffelmayonaise /  
rasp van oud Hollandse schapenkaas
of 
Groninger moestuintje  
Crème van aardappel en bosui / diverse  
geroosterde groenten / tomatenvinaigrette / 
kruidenolie

HOOFDGERECHTEN
Rundersukade
Groenten van het seizoen / jus van truffel /  
frites
of 
Portobello  
Duxelle / tomaat / champignon /  
oesterzwam / jus van gerookte paprika

MENU

NAGERECHTEN
Koffie pannacotta
Panna cotta / vanille-ijs / 
gezouten pinda karamel
of 
Kaasplateau 
Diverse Hollandse kazen / noten / druiven 
Meerprijs + € 2.50 p.p.
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3 GANGEN MENU GROTE MARKT € 41 P.P.

VOORGERECHTEN
Wilde paddenstoelen 
Crème van peterseliewortel en cashewnoot / 
structuren van zwarte knoflook / Pernod
of 
Kalf
Dun gesneden kalf / asperge / zilverui /  
doperwt / krokant van kletsenbrood

HOOFDGERECHTEN
Zeebaarsfilet
Antiboise / venkel / seizoensgroenten
of 
Baked beans 
Vegan Marquez / hasselback 

NAGERECHTEN
Kruimelcake van stoofpeer
IJs van pure chocolade met chilipeper / 
crumble van speculaas / ganache van witte 
chocolade met kardemom en vanille
of 
Kaasplateau
Diverse Hollandse kazen / noten / druiven 
Meerprijs + € 2.50 p.p.



Gamba
Carpaccio / gebakken gamba / mayonaise 
van zwarte knoflook met gezouten citroen
  
Gemarineerde zalm
Rode biet / spitskool van de BBQ /  
komkommer

Zeewolf
Baked beans cassoulet / filet van zeewolf / 
boerenkool / krokant van Pancetta

Sashimi van watermeloen 
Glasnoedels / mierikswortel /  
marshmallow van sojasaus /  
sesam tuille 

Vegan Kebab 
Bospeen / kikkererwt / kiem van doperwt / 
naanbrood 
/ vegan aioli
Pompoensoep 
Diverse bereidingen van pompoen /  
kruidenolie 

Polderhoen
Rode kool / couscous / gezouten Citrus / 
sesam / gel van rode kool, appel en karwij 

Hertenbiefstuk
Beukenzwammen / wildbouillon /  
knolselderij en pesto van pistache

Tartaar van rund
Crème van bieslook / peterselie-olie / blad  
van selderij / gebrande Amsterdamse ui / 
gedroogde eidooier / krokant van foccacia

Pannacotta van koffie 
Karamel gezouten pinda / gel van  
koffielikeur / vanille-ijs

Stoofpeer 
Gesuikerde walnoot / hangop van kaneel / 
meringue van glühwein 

“Tiramisu” van Knol’s koek 
Mousse van vanille / Hooghoudt bruine  
jenever / krokant van chocolade

Hollandse kazen 
Selectie van Hollandse kazen / 
gedroogde cranberry / druiven
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CREËER JE EIGEN MENU! 

5 GERECHTEN € 45.00
6 GERECHTEN € 53.00
7 GERECHTEN € 61.00

Bijpassend wijnarrangement?  
Vraag naar de mogelijkheden!

AMUSEDINER
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Grote Markt 31
9712 HS Groningen
-
050 207 4600
info@themarketcafe.nl themarkethotel.nl

BRUISEND EN BEDRIJVIG 
EN TOCH ZO RUSTIG 
EN SEREEN 
VAN ALLE MARKTEN
EEN THUIS VOOR 
IEDEREEN


