
*Kids Stay & Eat Free means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast free of charge. Lunch and dinner are also free  
when chosen from the kid’s menu and the child is accompanied by at least one adult eating at least one large plate from the all day dining menu.  

This offer only applies to the hotel in which the child’s family is staying.

* Kinderen verblijven en eten gratis betekent dat kinderen jonger dan 13 jaar gratis kunnen ontbijten. De lunch en het diner zijn ook gratis als er voor een gerecht van 
het kindermenu wordt gekozen en het kind vergezeld wordt door ten minste één volwassene die kiest voor een groot gerecht van onze All Day Dining-menukaart. Deze 

aanbieding geldt alleen in het hotel waar het kind met zijn familie verblijft. Vraag a.u.b. naar de allergenenkaart.

Sandwiches
Vers klaargemaakt met uw keuze uit wit, 
bruin multigranen of glutenvrij brood 

Desserts

 Loremipsum difjdhvfidihvfivhi         Loremipsum difjdhvfidihvfivhi    Loremipsum difjdhvfidihvfivhi

Burger – naar eigen smaak
Geserveerd met een keuze uit frietjes of chips en koolsalade op een brioche of sesambroodje

De Grill Club
Kies uit onze favoriete vlees - en visgerechten, allemaal naar wens gegrild
Alle gerechten worden geserveerd met een kleine salade, keuze uit bijgerecht en saus

Deliciously Satisfying Food

Hemels
HEERLIJK

E T E N

Ophalen of bezorgen. Roomservice naar keuze.
Waarom zou u niet gebruiken van onze ophaalservice? Maak uw keuze uit het menu en bel ons 

om uw bestelling door te geven. Wanneer het gereed bellen wij u om het op te komen halen. 
Bij het To Go Café kunt u zelf uw keuze maken.Vanzelfsprekend bieden wij nog roomservice aan tussen 

11:00 en 21:30 voor EUR 5,00 per bestelling. Snacks zijn 24/7 verkrijgbaar in ons To Go Café of via roomservice.

Rib-Eye Steak € 24,90  
Ca. 180 gr, medium-rare gegrild 
of naar eigen keuze

Rumpsteak € 21,90 
Ca. 180 gr, medium gegrild 
of naar eigen keuze

Tonijnsteak € 23,90  
Medium gegrild of tataki-style 
(geschroeid en rauw in het midden)

Kippenborst € 18,90
Gevuld met gekarameliseerde uien, 
omwikkeld met spek

Sauzen € 2,00 
Hollandaise, Bearnaise, rode wijnsaus, 
huisgemaakte mosterd-mayonnaise  

Beef Burger € 12,90 
Sappig rundvlees met sla, ui, tomaat 

Beyond Burger  € 15,90
Smaakt net zoals een vleesburger! Sappig, 
100% plantaardig met sla, ui,tomaat

Grilled Chicken Burger € 12,90 
Gegrilde kip met sla, ui, tomaat 

Additional Toppings kaas,spek,avocado, champignons, gebakken ei, augurk à EUR 1,50 per item 

Extra kaas/avocado per item  + € 1,50

The Club € 13,90
Driedekker met gegrilde kip, spek, ei, tomaat, sla
Geserveerd met frietjes

The B.L.T. € 11,50
Spek, sla, tomaat op beboterd brood
Geserveerd met chips 

The Tuna Mayo   € 10,50
Tonijn, mayonnaise, sla, tomaat
Geserveerd met chips

Gegrilde Sandwiches (warm)

Grilled Cheese  € 10,50
Klassieker. Getoast wit brood met gesmolten 
kaas, perfect gegrild
Geserveerd met tomatensalade

Panino   € 11,90
Italiaanse panino met kaas en keuze uit ham, 
champignons of gekarameliseerde uien
Geserveerd met chips

Bijgerechten
Frietjes € 3,50

Gekookte aardappels € 3,50 

Rrijst € 3,50 

Mandje brood € 3,50 

Spinazie € 3,50

Groente € 3,50

Neem uw tijd, ga er lekker voor zitten, ontspan u en geniet van een van onze heerlijke 
toetjes. We hebben voor elk wat wilsles palais

Sundae your way € 6,90
Vanille sundae met keuze uit de volgende 
toppings:
Chocolade – of caramelsaus, stukjes hazelnoot, 
aardbeiensaus, chocolade- of gekleurde 
sprinkles, caramelblokjes

Banana Split € 6,90
Geserveerd met vanille ijs, hazelnoten en 
chocoladesaus

Vlaai van de dag   € 4,50
Dagelijks wisselende vlaai; appel, abrikozen of 
kersen. Geserveerd met slagroom

Brownie met ijs € 5,90
Warme brownie met een bol vanille ijs  

New York style Cheesecake € 5,90
Geserveerd met aardbeiensaus en slagroom 

Selectie Nederlandse kazen  
€ 10,90
Met vijgenjam, stukjes appel en gorve mosterd. 
Geserveerd met crackers



Home Style Favourites

Tomato soup  € 5,50
served with dash of coconut milk 

Goulash Soup € 6,50
Hungarian style with beef, carrots, potatoes

Beef croquettes € 5,90
Two classic beef croquettes, 
served with coarse mustard 

Bitterballen € 4,90
6 pcs., served with homemade mustard-mayo

Chicken sate € 6,50
3 pcs., served with sate sauce, cucumber and 
onion with a garlic and parsley dip

Beef Carpaccio € 13,90
Rucola, parmesan cheese, olive oil and 
lemon juice

Breadsticks  € 4,90
served with butter, salt and olive oil

Tomatensoep  € 5,50
geserveerd met een scheutje kokosmelk 

Goulash soep € 6,50
Hongaarse stijl met rund, wortelen, aardappelen

Rundvlees kroketten € 5,90
Twee klassieke kroketten, 
geserveerd met grove mosterd 

Bitterballen € 4,90
6 stuks, geserveerd met huisgemaakte 
mosterd-mayonaise

Kipsaté € 6,50
3 stuks, geserveerd met satésaus, 
komkommer en ui

Runder carpaccio € 13,90
Rucola, Parmezaanse kaas, olijfolie en citroensap

Broodstengels  € 4,90
Geserveerd met boter, zout en olijfolie

Starters Voorgerechten
Bit peckish? Why not choose something from our tasty selection of smaller plates, while you wait, 
perfect as a starter for one, or pick & mix a few to share between you, before the main event! Begin rustig aan met een bordje lekkers voor uzelf of meerdere bordjes om met vrienden te delen

A mix of our classic and favourite dishes selected from home and away.

Salads
Our freshly prepared salads, made 
using quality ingredients, make the 
perfect healthy choice for a lighter, 
delicious meal. Eat well, feel great! 
Caesar Salad € 12,90 
Caesar dressing, Croutons and Parmesan crisp
Add Bacon/Avocado/Anchovies +1,50 €
Add Chicken +3,00 €, Beef +4,00 €, Prawns +5,00 €

Caprese   € 9,50
Tomatoes, Mozzarella, Basil, Olive Oil

Tuna Tataki Salad € 15,90 
Lightly seared Tuna, Edamame on shredded cabbage 
and carrots served with Japanese Sesame dressing

Salads
Onze superverse salades zijn 
perfect als heerlijk, lichter en 
gezonder alternatief 
Caesar Salade € 12,90 
Caesar dressing, croutons en Parmezaanse 
kaasschaafsels
Om toe te voegen: 
spek/avocado/ansjovis à € 1,50 per item
Om toe te voegen: 
kip (+ € 3,00), rundvlees (+ € 4,00), garnalen (+ € 5,00)

Caprese   € 9,50
Tomaten, mozzarella, basilicum, olijfolie

Tuna Tataki Salad € 15,90 
Lichtgeschroeide tonijn, edamame op geraspte kool 
en wortel
Geserveerd met een Japanse sesamdressing 

“12-uurtje” € 12,90 
Dutch combination of two slices of brown bread 
topped with ham, cheese, 2 fried eggs
served along with two beef croquettes

Hachee € 14,90 
Hearty beef & onion stew with boiled potatoes 
and small side salad

Kibbeling € 12,90 
Bits of white fish, battered, fried. Served with Fries 
and Tartar Sauce

Mushroom risotto  € 11,90  
Creamy white wine risotto with brown 
champignons and parmesan cheese 

Thai style Chicken Coconut Curry 
€ 12,90 
Mildly spicy Chicken Curry with Coconut, served 
with white rice

“12-uurtje” € 12,90 
Typisch Nederlands lunchgerecht, bestaand uit 2 
sneetjes bruinbrood met ham, kaas, 2 gebakken 
eieren en daarbij 2 rundvlees kroketten

Hachee € 14,90 
Hartig rundvleesstoofpotje met uien geserveerd 
met gekookte aardappelen en een kleine salade

Kibbeling € 12,90 
Gefrituurde visstukjes geserveerd met frietjes en 
tartaarsaus

Champignon risotto  € 11,90  
Romige risotto met witte wijn, kastanje 
champignons en Parmezaanse kaas

Thaise kip-kokoscurry 
€ 12,90 
Lichtgekruid kipcurry met kokos, 
geserveerd met witte rijst

Pasta your way 
Choose between Spaghetti, whole wheat 
Spaghetti, Tagliatelle, Rigatoni, 
Gluten-Free Pasta

Meatballs € 11,90
Beef meatballs in a fruity tomato sauce

Napoli  € 0.00 
Fruity tomato sauce with garlic and basil.

Pesto € 9,50
Green pesto, pine nuts
Add Chicken +3,00 €, Prawns +5,00 €

Extra kick € 1,00
Add fresh Chili

Pasta your way 
Kies uit spaghetti, volkoren spaghetti, 
tagliatelle, rigatoni, glutenvrije pasta

Meatballs € 11,90
Rundergehaktballetjes in een rijke 
tomatensaus

Napoli  € 9,50 
Rijke tomatensaus met knoflook 
en basilicum

Pesto € 9,50
Groene pesto, pijnboompitjes
Met kip +3,00 €, of met garnalen +5,00 €

Extra smaaksensatie? € 1,00
Voeg verse chilipeper toe!

Our pizza bases come from 
Italy and are wood fired for 
an authentic Italian bake 
and topped right here in our 
kitchen. 
Pizza your way € 9,50
Crispy Pizza with tomato sauce and cheese

Pizza toppings € 1,50 each
Choose from Peperoni, Ham ,Bacon, 
Spinach, Jalapenos, extra cheese

Onze pizzabodems komen 
uit Italië en worden in een 
houtoven gebakken voor 
authentieke Italiaanse 
pizza’s die hier in onze 
keuken van toppings 
worden voorzien 
Pizza your way € 9,50
Krokante pizza met tomatensaus en kaas

Pizza toppings € 1,50 each
Keuze uit Pepperoni, Ham, Spek, Spinazie, 
Jalapenos, extra kaas 

Homemade, rustic Italian pasta sauces with your choice 
of pasta: choose from 3 pasta types. Bellissimo! 

Kies uit spaghetti, penne of fusilli met onze 
eigengemaakte rustieke Italiaanse pastasauzen

Pasta & Pizza Pasta & Pizza

Sit Down & Relax. WE’LL TAKE YOUR ORDER. 

Sandwiches
Freshly made sandwiches, prepared on the spot, served in a  
choice of wheat, gluten-free or brown multigrain bread. 

Add Cheese/Avocado  + € 1,50

The Club € 13,90
Triple-decker with Grilled Chicken, Bacon, Egg, 
Tomato, Lettuce. Served with Fries

The B.L.T. € 11,50
Bacon, Lettuce, Tomato on buttered bread.
Served with Chips 

The Tuna Mayo   € 10,50
Tuna, Mayonnaise, Lettuce, Tomato.
Served with Chips

Grilled Sandwiches

Grilled Cheese  € 10,50
All-time-classic. Wheat toast with melty cheese, 
grilled to perfection. Served with Tomato Salad

Panino   € 11,90
Italian grilled Panino with Cheese and choice of 
Ham, Mushrooms or caramelised Onions
Served with Chips

Sundae your way € 6,90
Vanilla ice cream sundae 
with choice of toppings:
Chocolate or Caramel Sauce, Crushed Hazelnut, 
Strawberry sauce, Chocolate or rainbow 
sprinkles, Caramel chunks

Banana Split € 6,90
Served with Vanilla Ice cream, Hazelnut and 
Chocolate Sauce

Vlaai of the day   € 4,50
Daily selection of Dutch flan – Apple, Apricot or 
Cherry. Served with whipped cream

Brownie with Ice cream € 5,90
Warm brownie with scoop of Vanilla Ice cream  

New York style Cheesecake € 5,90
Served with Strawberry Sauce and 
whipped cream 

Selection of Dutch cheeses  
€ 10,90
with fig jam, apple slices and coarse mustard. 
Served with saltine crackers

Desserts

 Dishes available 24 hours a day         No Meat or Fish.  Ask for allergy details.     Prices include VAT. 

Take-in or wait in. Room service to suit you. 
Why not try our Take-in service? Choose from the menu then ring us to place your order and when it’s ready we’ll give 

you a call. It’s free to collect from our To Go Café or we still offer traditional room service, for a € 5.00 tray charge 
between 11am – 9:30pm. Snacks are available 24/7 from our To Go Café or via room service.

Sides
Fries € 3,50

Boiled potatoes € 3,50 

Rice € 3,50 

Bread basket € 3,50 

Spinach € 3,50

Garden vegetables € 3,50

Burgers Have it your way
Served with choice of Fries or Chips and Coleslaw on Brioche or Sesame bun.

Beef Burger € 12,90 
Juicy Beef with Lettuce, Onion, Tomato 

Beyond Burger  € 15,90
Tastes like the real thing! Juicy, 100% plant-
based burger with Lettuce, Onion, Tomato

Grilled Chicken Burger € 12,90 
Grilled Chicken with Lettuce, Onion, Tomato 

Rib-Eye Steak € 24,90  
ca. 180g, grilled medium-rare or to your liking

Rumpsteak € 21,90 
ca. 180g, grilled medium or to your liking

Tuna Steak € 23,90  
grilled medium or Tataki-style (raw centre)

Bacon-wrapped stuffed Chicken Breast 
€ 18,90
stuffed with caramelised Onions, 
wrapped in Bacon

Sauces € 2,00 
Hollandaise, Bearnaise, Red wine sauce, 
homemade Mustard Mayo  

The Grill Club
The very best steak, fish and poultry, grilled to your liking, served your way with small salad, choice of side and sauce.

Additional Toppings Cheese, Bacon, Avocado, Mushrooms, Fried Egg, Pickles +1,50 EUR per item 

Take your time, sit back, relax & indulge in one of our 
delicious desserts. We’ve got something for everyone.

Favorieten uit moeders keuken
Een combinatie van onze klassieke en favoriete gerechten uit binnen- en buitenland 

Ga lekker zitten en ontspan. WIJ ZORGEN VOOR UW BESTELLING. 


