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Room Service Menu Holiday Inn Eindhoven 
 
 
Geachte gast, 
 
Heeft u trek gekregen, maar geen zin om uw kamer te verlaten, of wilt u lekker relaxen voor de TV en 
op uw gemak nog wat werk afronden? Dat kan, want room service menu is beschikbaar van 10:00 tot 
23:00 uur.   
 
Niet gevonden waar u zin in heeft? Vraag gerust naar de complete menukaart van Brasserie FLO met 
een uitgebreidere keuze of neem een kijkje op www.floeindhoven.nl.  
 
U kunt uw room service bestelling plaatsen door te bellen naar toestel 149. 
 
Vegetarische gerechten zijn gemarkeerd met V 

Gezonde en lichte gerechten zijn gemarkeerd met L 

Items die 24 uur per dag verkrijgbaar zijn herkent u aan 24h 

 
Wilt u lekker in de privacy van uw eigen kamer ontbijten? Wanneer u de ontbijtkaart voor room service 
invult en deze voor 04:00 uur aan de buitenkant van uw deur hangt, bezorgen wij u uw ontbijt op het 
gewenste tijdstip. U vindt de ontbijtkaart in de standaard op uw bureau.    
      
Voor alle room service bestellingen berekenen wij een tripcharge van € 4,95. 
 
Eet smakelijk! 
 

*** 
 
Dear guest, 
 
Whether you fancy relaxing in front of the TV or finishing some work, we have a perfect in-room 
menu to suit your needs. Our room service menu is available from 10AM till 11PM.  
 
Should you wish to have more options, please do not hesitate to ask for the complete Brasserie FLO 
menu or have a look at www.floeindhoven.nl  
 
Room service orders can be made via extension 149.   
 
Vegetarian choices are marked with V 

Healthy and light eating choices and lighter meals are marked with L 
Items that are available 24 hours a day are marked with 24h 

 
To order breakfast room service please complete the breakfast card located in the standard on your 
desk. If you hang this card on your doorknob outside your room before 4AM, and we will bring you 
the desired breakfast at the selected time. 
 
Please keep in mind that a trip charge of € 4,95 is charged for all room service orders. 
 
Enjoy your meal! 
 

  

http://www.floeindhoven.nl/
http://www.floeindhoven.nl/
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Voorgerechten | Starters  

Franse uiensoep gegratineerd met oude kaas L - 24h 

French onion soup gratinated with old cheese      

€7,00 

  
Huisgemaakte tomatensoep met basilucumroom V - 24h 

Homemade tomato soup with cream of basil 

€6,50 

  
Salade met geitenkaas, walnoten en appel L 

Goat cheese salad with walnuts and apple 

€12,50 

  
Salade Vitello met tonijnmayonaise, olijven en rode ui L 

Vitello salad with tuna mayonaise, olives and red onions 

€13,50 

  
Groene salade met komkommer, tomaat en augurk, croutons, pijnboompitten V - L
  
Green salad with cucumber, tomato and pickles, croutons and pine nuts                      

€7,50 

  

Hoofdgerechten | Main courses  

Kip kerrie met paprika, ui en basmati rijst 
Chicken curry with bell pepper, onion and basmati rice 

€18,50 

  
Op de huid gebakken zalm met dagverse groenten, pasta en pestosaus 
Skin fried salmon with vegetables of the day, pasta and pesto sauce 

€20,50 

  
Gebakken kogelbiefstuk met ui, champignons, kruidenboter, friet en een kleine 
salade   
Baked rump steak with onions, mushrooms, herb butter, fries and a side salad 

€19,50 

  

Kindermenu | Kid’s Menu  

Bel 149 en vraag naar ons speciale kindermenu. Tevens zijn vrijwel alle gerechten ook 
verkrijgbaar in aangepaste porties voor onze kleinere gasten.  
Dial 149 and ask for our special Kid’s Menu. Almost all of our dishes are also available in 
adapted portions for our smaller guests.  

 

Desserts  

Profiteroles met vanille ijs en warme chocolade saus 
Profiteroles with vanilla ice cream and hot chocolate sauce 

€10,00 

  
Crème brûlée met bourbon vanille 
Crème brûlée with bourbon vanilla 

€7,20 

  
Salade van vers fruit met sorbet ijs  
Fresh fruit salad with sorbet ice cream 

€9,00 

  
Kaasplateau 
Cheese platter     

€11,50 

  
  

  

Heeft u een allergie? Meld het ons! 
Do you have an allergy? Please advise us! 
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Kleine Snacks | Little Bites  

Yakitori van kip (6 st) | Chicken yakitori (6 pcs) €9,50 
Portie ambachtelijke bitterballen (8 st) / Portion authentic Dutch croquette balls (8 
pcs) 

€8,00 

Portie kaas, worst en olijven / Cheese and sausage platter with olives €6,00 
Gefrituurde garnalen met chilisaus (8 st) / Deep-fried shrimps with chilli sauce (8 pcs) €6,00 
Gemengd bittergarnituur (12 st) / Mixed deep-fried snacks (12 pcs) €7,50 
  

Stevige Hap | Bigger Bites  

Club sandwich 
Drie sneetjes toast met kip, tomaat, komkommer, ei,  spek en cocktailsaus 
Three slices of toast with chicken, tomato, cucumber, egg, bacon and sauce 

€10,50 

  

Holiday Burger ‘Champion’ met gebakken champignons, ui en een kleine salade 
Holiday Burger ‘Champion’ with fried mushrooms, onions and a side salad 

€13,50 

  

Holiday Burger ‘B&C’ met gebakken spek, kaas en een kleine salade 
Holiday Burger ‘B&C’ with bacon, cheese and a side salad 

€13,50 

  

Tagliatelli met huisgemaakte Bolognese saus en een kleine salade  
Tagliatelli with homemade Bolognese sauce and a side salade 

€15,50 

  

American Pizza Hawaï (tomaat, kaas, ananas en ham) 24h 

American Pizza Hawaï (tomato, cheese, pineapple and ham) 

€12,50 

  

American Pizza Crispy (kaas en ui) V – 24h 
American Pizaa Crispy (cheese and onion) 

€12,50 

 
  

Heeft u een allergie? Meld het ons! 
Do you have an allergy? Please advise us! 
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Wijn & Champagne | Wine & Champagne  

Huiswijn - glas (rood, wit of rosé) / House wine – glass (red, white or rose)  €4,50 
Huiswijn – karaf 0,50 ltr (rood, wit of rosé) / House wine – caraf (red, white or rose) €17,00 
Huiswijn - fles 0,75 ltr (rood, wit or rosé) / House wine – bottle (red, white or rose) €22,50 
Cremant de Loire glas / glass €7,75 
Cremant de Loire fles / bottle €39,00 
Champagne A.C. Bollinger Brut - glas / glass  €10,50 
Champagne A.C. Bollinger Brut - fles / bottle €70,00 
  

Frisdranken | Soft drinks    

Frisdranken / Soft drinks  €2,50 
Mineraal water plat of bruis / Mineral water still or sparkling  €2,50 
Appelsap / Apple juice €2,65 
Red bull  €3,00 
Ice Tea €3,00 
Verse jus d’orange / Fresh orange juice €3,25 
  

Bier van het vat | Draught beers   

Heineken 0,25 ltr €3,15 
Heineken 0,50 ltr €6,30 
Affligem Blond 0,3 ltr €4,50 
Affligem Dubbel 0,3 ltr €4,50 
Wieckse Witte 0,25 ltr €4,50 
Wieckse Witte 0,4 ltr €5,75 
  

Bier uit de fles | Bottled beers  

Amstel 0.0% €4,25 
Amstel Radler Grapefruit €4,25 
Amstel Radler Lemon €4,25 
Corona €5,00 
Desperados €5,00 
Duvel €4,75 
Erdinger 0,50 ltr €5,75 
Jillz €4,45 
Palm €4,25 
Strongbow €5,00 
Wieckse Rose €4,50 

 
 

 

Heeft u een allergie? Meld het ons! 
Do you have an allergy? Please advise us! 

 


