
Dinerkaart van 17:00 tot 21:00 u

wat 
gaan 
we 
eten?

ik wil 
bowlen
Waarom is bowlen 
toch zo leuk? Zijn het 
de iconische schoenen, 
de gekleurde ballen, 
de outfits die alleen de 
coolste gasten dragen? 
Iedereen houdt van 
bowlen. Iedereen kan 
ook bowlen. Nouja, of 
totaal niet. Dat maakt 
het extra funny.

monkey 
town 
Gratis voor hotelgasten!

Kinderen kunnen hier 
klimmen, klauteren, 
door tunnels kruipen, 
glijden van diverse 
glijbanen, spelen met 
super Lego, ravotten 
in de ballenbak, 
springen op trampolines 
en voetballen of 
basketballen in de extra 
grote voetbalkooi. Wat 
een feestje is het bij 
Monkey Town. Onder 
het dak van HUP, maar 
wel met een eigen 
entree. Nieuwsgierig?



voorgerechten 

Carpaccio van ossenhaas  
basilicumpesto - truffelcrème - Parmezaanse 
kaas - rucola 

Blini zalm tartaar  
venkel - limoencrème - citrus parels

Broodplank met breekbrood mais, wit en 
meergranen  
tomatentapenade - truffelcrème - olijfolie

Italiaanse tomatensoep 
basilicumpesto - Mascarpone kaas

Aardappel prei soep 
kruiden croutons - truffelolie

Burrata mozzarella  
tomaat - rucola - aceto siroop - pijnboompitjes

ovenverse pizza’s

Pizza Margherita 
tomatensaus - tomaten - mozzarella - oregano 

Pizza Tonno 
tomatensaus - tonijn - rode ui - mozzarella - 
zwarte olijven - kappertjes

Pizza Vegetariana 
gegrilde courgette & aubergine - artisjok - rode 
ui - oregano - zongedroogde tomaat - zwarte 
olijven - mozzarella 

Pizza pulled chicken 
tomatensaus - mozzarella - pulled chicken - 
rode ui - champignons - oregano

Pizza Quattro formaggi   
tomatensaus - mozzarella - Pecorino kaas - 
gorgonzola - geitenkaas - oregano

Pizza Quattro stagioni 
tomatensaus - boeren achterham - paprika - 
salami - rode ui - mozzarella 

Pizza Salami 
tomatensaus - salami - paprika - zwarte olijven 
- tomaat - mozzarella - knoflookolie

Pizza Prosciutto di Parma  
tomatensaus - mozzarella - parmaham - rucola 
- parmezaanse kaas

hoofdgerechten

Rosé gegrilde tonijnfilet met sesam 
gremolata - caponata (Siciliaanse ratatouille) - 
frites - salade

Pulled chicken Yakitori  
roerbakgroenten - frites - salade

Gepofte aubergine 
ratatouille vulling - gorgonzola gratinée - frites 
- salade

Spaghetti Bolognese 
tomaten gehaktsaus - Parmezaanse kaas - 
rucola

Tagliatelle zalm  
zalmfilet - roomsaus - basilicumpesto - 
courgette - Parmezaanse kaas - rucola

Surf & Turf 
2 rundermedaillons - gamba’s licht pikante saus 
- frites - salade

zoete verleiders 

Dame Blanche 2.0 
weckpot vanille ijs - huisgemaakte 
chocoladesaus -  fudge van witte chocolade - 
slagroom

Chocolade mousse 
pure chocolade mousse - framboos sorbet - 
merengue

Crème brûlee 
amandelspijs - boerenjongens roomijs

Assortiment van vier buitenlandse kazen 
vijgenbrood - Rinse appelstroop - walnoten 

Koffie compleet  
koffie, espresso of thee met zoete lekkernijen

Kinderijsje 

kids
Pizza Bambino 
kinder pizza naar keuze

Biefstuk met frites  
biefstuk 80 gram - frites - groenten

HUP BOX 
frikandel / kroket / kipnugget + frites - 
gezonde snack - verrassing  

vega

vega

vega

vega

vega

vega

vega

vega


