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laat je laat je laat je laat je 
lekker lekker lekker lekker lekker lekker 
gaangaangaan

HUP heet 
je welkom

HUP is het sportiefste hotel van Nederland mét de leukste sportclub. 
Hier kan alles. Wij bieden je enorm veel ruimte. Het is aan jou hoe je 
het invult. Hier kun je fitnessen, bowlen, fietsen, tennissen, voetballen, 
golfen, basketballen en nog veel meer. Doe alles wat je maar wilt. Of 
juist helemaal niets. Want ook relaxen is een sport. 

Slapen is zzzzzalig in HUP. Maar waarom zou je 
slapen als er zo veel te doen is? Je hebt 16 uur 
in een dag om je volledig te geven in onze sport
faciliteiten. Dan is het tijd om moe maar voldaan 
je fijne kamer op te zoeken en lekker je bed in te 
duiken. Want voor je het weet, staat de volgende 
dag weer op je te wachten. En dan is het weer hup...

We maken er een sport van 
Sport zit in ons bloed. Maar bloedserieus zijn we 
zeker niet. Wij maken er een sport van om een lach 
op je gezicht te toveren. Hier kan je gewoon je 
eigen ding doen. Op jouw niveau. Als je maar lol 
hebt. Want dáár wordt iedereen beter van. 

Come to Play & Stay
Wat brengt het kind in jou naar boven? Is het de 
midgetgolfbaan, de bowlingbaan of de glijbaan? 
Wij hebben plezier in jouw plezier. Daarom 
hebben we ook vergaderzalen met ballenbakken en 
pingpongtafels. Play, stay en geloof ons: je wil hier 
nooit meer weg.

Wat jij wilt
Wij hebben alles in huis om je te vermaken. HUP 
beslaat maar liefst 10.000 m2. Om je een idee te 
geven: dat zijn twee voetbalvelden aan elkaar 
geplakt. HUP is HUP Sport, HUP Bowl & Grill en 
HUP Meet. Een nachtje in het hotel, sporten, een 
kinderfeestje, bowlen en grillen, een trainingskamp 
of een bijzondere vergadering. Het kan allemaal bij 
HUP in Mierlo.

Zweten dat doe je bij HUP
Sport moet wel leuk zijn. Anders ben je hier niet 
aan het juiste adres. Of je nu sportlid bent, of hotel
gast, bij HUP vind je altijd een sport die bij je past. 
Waar je breed van gaat grijnzen. En ja, soms ook 
flink van kunt zweten. Als je moe bent, dan relax je 
toch gewoon even? Mag best, in onze sauna, spa of 
Sports Bar. Die horen net zo goed bij HUP Sport. 

Wij maken er graag een potje van
Nouja, van squash dan, of basketbal, zaalvoetbal of 
badminton. Binnen hebben we ook nog eens een 
PLAY area voor het serieuzere binnenspelen. Maar 
ook buiten komt elke actieveling bij HUP aan zijn 
trekken. Op de trainingsvelden waar professionele 
voetbalteams regelmatig een balletje trappen. Of 
fiets of wandel je suf in de groene omgeving. En de 
kinderen? Die wekken al ravottend en hutten 
bouwend een gezonde eetlust op.
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Hup
MEET

Tussen de bedrijven door
Meetings, vergaderingen of een bedrijfsuitje gaan 
er bij HUP net even anders aan toe. Want waar 
staat er nu een ballenbak of een pingpongtafel in 
een meeting? Bij HUP natuurlijk. Op deze vergader
locatie heb je geen paniekvoetbal als een brainstorm 
stroef loopt. Nee, hier neemt iedereen actief deel 
aan een meeting en kun je als team elk probleem 
tackelen. 

Teamwork makes the dream work
Daar helpt HUP jullie graag bij. Je leert elkaar op 
een andere manier kennen door samen te sporten. 
Serveer collega’s af op de tennisbaan en trap je baas 
ongegeneerd op z’n teentjes op het voetbalveld. 
Om daarna gebroederlijk een balletje te gooien en 
een biertje te drinken op de bowlingbaan. Wedden 
dat een team anders in elkaar steekt na een bezoek 
bij HUP?

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 leuk. En laten we 
eerlijk zijn: bowlen, bier en bitterballen is gewoon 
een topcombinatie. Net als bowlen en grillen. 

every winner 
was once a 
beginner
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stay
hydrated!
WARME DRANKEN    
Koffie
Thee
Espresso
Cappuccino 
Latte macchiato
Warme chocolademelk / met slagroom

SPECIALE KOFFIE
Irish coffee (Whiskey)
French coffee (Grand Marnier)
Italian coffee (Amaretto)
Dublin coffee (Baileys)
Spanish coffee (Tia Maria)
Spanish coffee (Licor 43)

FRISDRANKEN    
Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola zero
Sprite
Fanta Sinas
Fanta Cassis
Fuze Tea
Fuze Tea Green
Kinley Tonic
Kinley Bitter Lemon
Rivella
Spa Reine
Spa Barisart
Spa Reine 0,75 L
Spa Barisart 0,75 L
Fristi
Chocomel

VRUCHTENSAPPEN 
Verse jus d’orange
Jus d’orange
Appelsap

2,50 
2,50  
2,75 
2,95
3,25
3,50 / 3,75

2,75
5,25
16,00
2,75
2,95
5,50
3,50
6,50
4,75
wisselend

2,75
3,75
4,25
3,50
3,95
13,50
3,25
4,25
3,75
4,25

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

3,50
2,55
2,55

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
5,75
5,75
2,40
2,40

BIEREN OP FLES 
Jupiler 0.0
Hertog Jan Bastaard Citroen & Gember
Hertog Jan Herfstbock
Hertog Jan Weizener
Hertog Jan Tripel
Hertog Jan Dubbel Kruik 0,5 L
Hoegaarden Radler 0.0
Hoegaarden Radler Lemon & Lime    
Hoegaarden Rosé
Leffe Blond

BIEREN VAN DE TAP 
Jupiler 0,25 L
Jupiler 0,5 L
Jupiler 1,5 L
Hertog Jan 0,2 L
Hertog Jan 0,25 L
Hertog Jan 0,45 L
Hoegaarden Wit 0,25 L
Hoegaarden Wit 0,50 L
HUP HOP 0,25 L
Wisseltap

SMOOTHIES  
Bosfruit
Ingrediënten: Appel, druif, framboos, 
braam, zwarte bes, granaatappel, kersen 
en appelbes

KiwiSpinazieLimoen
Ingrediënten: Banaan, kiwi, druif, sinaas-
appel, ananas, spinazie, komkommer en 
limoen

Mangopassievrucht (bio)
Ingrediënten: Appel, mango, banaan, 
sinaasappel, druif, passievrucht

Leffe Bruin 
Leffe Tripel
Tripel Karmeliet
Palm
Duvel
Goose Island India Pale Ale 
Corona
Liefmans

4,25
5,25
5,25
3,25
5,25
5,50
5,25
4,50

hup
hop

HUP aanrader!

200 ml — 2,75   
300 ml — 4,00

200 ml — 2,75   
300 ml — 4,00

200 ml — 3,50   
300 ml — 4,75
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APERITIEVEN
Moscato d’Asti
Port wit / rood 
Sherry medium / dry / Xérès
Martini Bianco / Rosso
Campari

LIKEUREN
Amaretto
Baileys
Tia Maria
Drambuie
Grand Marnier
Licor 43
Sambuca

WHISK(E)Y
Jack Daniels
Jameson
Johnnie Walker Red Label
Johnnie Walker Black Label
Lagavulin
Talisker

BINNENLANDS GEDISTILLEERD 
Bessenjenever
Jonge Jenever
Vieux
Beerenburg
Apfelkorn 
 

BUITENLANDS GEDISTILLEERD 
Smirnoff vodka
Rode vodka
Gordon’s gin
Bombay Sapphire
Tequilla
Bacardi White, Limón

COGNAC
Remy Martin VSOP

WIT
FRUITIG
Masi Modello delle Venezie  
Pinot Grigio, Italië

KRUIDIG
Paul Jaboulet Aîné Parallèle 45, 
Grenache Blanc & Viognier &  
Marsanne & Bourboulenc, Frankrijk 

TROPISCH
Boschendal 1685, Sauvignon Blanc 
Grande Cuvée, Zuid- Afrika

AROMATISCH
Tüzko Traminer, Hongarije

ROOD
KRUIDIG
Paul Jaboulet Aîné Parallèle 45, 
Grenache & Syrah, Frankrijk

FRUITIG
Beronia Crianza Rioja, Tempranillo, 
Garnacha & Mazuelo, Spanje

PITTIG
Boschendal Lanoy, Cabernet  
Sauvignon & Merlot, Zuid-Afrika

VOL
Bodega Norton Malbec Reserva, 
Malbec, Argentinië

DESSERT

Prunotto Moscato d’Asti Piemonte, 
White Canelli Moscato, Italië 

MOUSSEREND
Bodega Norton Cosecha Especial 
Extra Brut, Chardonnay, Argentinië

Nicolas Feuilatte Brut Réserve, 
Chardonnay & Pinot Noir & Pinot 
Meunier, Frankrijk

5,25
3,00
3,00
3,00
4,25

3,00
3,00
3,00
3,00
3,50

5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25

4,50
4,50
4,50
5,00
5,00
4,50

8,00
7,25
5,75
5,75
7,50
8,75
7,75

27,50

37,50

37,50

30,00

37,50

35,00

27,50

37,50

glas: 5,25
fles: 29,50

32,50

62,50

WIT
Culemborg, Zuid-Afrika
Chenin Blanc & Muscat

glas: 3,95
fles: 22,00

Santa Alvara, Chili
Chardonnay

glas: 4,60
fles: 23,50

ROOD
Culemborg, Zuid-Afrika
Cabernet Sauvignon & Cinsault

glas: 3,95
fles: 22,00

Santa Alvara, Chili
Merlot

glas: 4,60
fles: 23,50

HUISWIJNen

wijnen

HUP aanrader!
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Gooi je 
eerste 
strike  
bij HUP
grill & bowl
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grill & bowl
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soepen en salades
(geserveerd met brood)

Lichtgebonden knoflooksoep 
gefrituurd citroengras - tartaar van gerookte paling - 
lente-ui en bieslook

Italiaanse tomatensoep  
basilicumpesto - Mascarpone kaas 

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

Salade met gebrande geitenkaas 
mesclun salade - vijgen - walnoten - mosterd dressing

Salade Mediterrane  
parel couscous - gegrilde courgette, aubergine en  
artisjokkenhart - tomaat - Parmezaan - kruidenolie

Tandoori kipsalade  
gegrilde kipfilet - rucola - rode ui - paprika - tomaat - 
lente-ui - mango - tortilla - yoghurtdressing

Poké bowl 
basmatirijst - zalmfilet gemarineerd in sesam-soja - 
zoetzuur van komkommer en wortel - wakamé salade 
- avocado

8,50 

7,50 

8,50 

8,00 
 

9,00 

7,50 

7,50 
 

8,00

9,00 

8,50 

8,50 

8,00 

3,50 

4,50 
7,50 Triple 

5,00 
8,00 Triple

 
5,50 
8,50 Triple

7,50 
 

6,50 

5,75 

13,00 
14,75 (XL)

12,50 
14,00 (XL) 

12,75 
14,50 (XL) 

13,00 
15,00 (XL) 

tosti club
(vloerbrood wit of bruin )

Tosti ham / kaas 
jong belegen kaas - boeren achterham - tomatenketchup 

Tosti mozzarella  
tomaat - basilicumpesto - rucola 

Tosti gerookte zalm 
jong belegen kaas - rode ui - mierikswortelmayonaise 

burgers
(150 gram )

Classic burger 100% Angus beef 
creamy bacon sauce - crunchy salade

Caesar kipburger 
streaky bacon - little gem sla - Parmezaanse kaas - Hellmann’s mayonaise 

Jalapeño burger 
sweet chili saus - pepper Jack kaas - little gem sla - avocado creme

Bloemkool kaasburger 
smokey BBQ saus - little gem sla - rode uienchutney

Supplement frites of wedges

sports
bar
Sesam bagel 
roomkaas - gerookte zalm - rode ui chutney - avocado crème 

BLT 
kalkoenfilet - crispy bacon - tomaat - little gem - Hellmann’s mayonaise

Carpaccio sandwich 
truffelmayonaise - Parmezaanse kaas - rucola - zongedroogde tomaat

Dutch way  
sandwich met ham - kaas - tomaat - komkommer - gekookte ei -  
remoulade saus - ijsbergsla

Sandwich pulled pork  
smokey BBQ saus - rode ui - ijsbergsla 

Sandwich Caprese 
mozzarella - tomaat - basilicum pesto - rucola - aceto balsamico siroop

Double Dutch 
2 draadjesvlees kroketten met vloerbrood bruin of wit

Uitsmijter 
vloerbrood bruin of wit - drie spiegeleieren - salade - tafelzuur - kaas / 
ham / spek

sandwiches & more

KEUKEN OPEN: 11:00  23:00 u
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HOTDOGS FACTORY

Classic Hotdog 
zuurkool - mosterd - gefrituurde uitjes

Underdog 
pulled pork - smokey BBQ saus - gegratineerd met kaas

Supplement frites of wedges 

PLATE SERVICE

USA bavette steak 
Chimichurri - verse frites - salade

BBQ ribs sweet and juicy 
verse frites - smokey honey BBQ saus - salade

Gebakken zalmfilet 
gepofte tomaatjes - romige saffraansaus - verse frites - salade

7,50 

8,50 

3,50 

24,50 

19,50 

21,50 

12,50 
 

 

17,50 
 

 

16,50 
 

17,50 

6,50 

7,00 

8,50 

VERSE PASTA’S

Linguine vega 
knoflookolie - rode peper - zonge-
droogde tomaat - lente-ui -  
Parmezaanse kaas - rucola

Linguine gamba’s 
gamba’s (gepeld) - knoflookolie - rode 
peper - spinazie - Parmezaanse kaas - 
rucola

Tagliatelle vega 
truffelsaus - gebakken boschampignons 
- bosui - Parmezaanse kaas - rucola

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

10,00 

13,50 

13,50 
 

13,75 

12,50 

0,75 

Kids

Pizza Bambino 
kinder pizza naar keuze

Spaghetti Bolognese 
tomatensaus

Happy Meal met verrassing 
healthy of snack, vraag onze 
medewerker naar de inhoud 

OVENVERSE PIZZA’S 

Pizza Margherita 
tomatensaus - tomaten - mozzarella - oregano 

Pizza Zalm 
tomatensaus - rode ui - basilicum - mozzarella - zwarte olijven - rucola

Pizza Kip 
tomatensaus - gegrilde kipreepjes - paprika - champignons -  
rode ui - mozzarella 

Pizza Pulled pork 
BBQ saus - pulled pork - rode ui - mozzarella

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

Topping supplement per item
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sports
bar
BAR BITES TO SHARE

BEN & JERRY’S Ice cream

Fairtrade Strawberry Cheescake

Fairtrade Chocolate Fudge Brownie

Fairtrade Chunky Monkey

3,50 

3,50 

3,25 

4,50 

4,75 

4,50 

4,50 

4,50 

BAR SWEETS

Chocolate muffin de Luxe

Yoghurt & Cranberry muffin 

American double chocolate cookie

Roomboter cheese cake

Carrot cake 

7,00

8,00

8,00

7,50

7,00

6,00

7,50

6,00

5,75

4,00

6 BBQ ribfingers
whiskey dip

6 Chorizo kroketjes
aioli

8 Torpedo garnalen
sweet chili saus

6 Chicken fingers
tzatziki

6 Brabantse rundvlees bitterballen
mosterd - mayonaise

Old Dutch
blokjes Old Amsterdam - cornichon 
augurkjes - mosterd

Nacho’s
tortilla - tomatenrelish - guacamole - 
jalapeno - crème fraîche - kaas

Garden dip
verse groenten snacks - yoghurtkruiden dip

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

Huisgemarineerde olijven

KEUKEN OPEN: 11:00  23:00 u
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doe
eens
gek
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entree

sports
bar

toilet

shop

receptie

zaal

mini golf

trap

trap

sport
fitness

zwem
bad

sauna

tennis

bowling

indoor 
golf

dartbord

squash

kids

grill

bikes

cinema

lounge

relax &
work

terras

hup 
eet

toilet

voetbal
muur

bowling
bar

trap
lift

eerste 
verdieping

trap

aerobics

trap

fitness
spinning

health spa
zonnebak

hup 
plan
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hup
eet
voorgerechten

hoofdgerechten

salades

verse pasta’s

12,50

13,50

9,00

12,25

7,50

6,50

5,75 

24,50

19,50

23,50

21,50

22,50

19,50

18,50 

13,00 
14,75 (XL)

13,50 
16,50 (XL)

12,50 
14,00 (XL)

12,75 
14,25 (XL) 

12,50

17,50

16,50

17,50

16,50

15,00 

Carpaccio van ossenhaas
basilicumpesto - truffelcrème - Parmezaanse kaas - rucola

Sashimi van zwaardvis
wakamé salade - garnalenkroket - wasabi mayonaise

Bruchetta
3 x geroosterd vloerbrood - pomodori tomaat - knoflook- basilicum 

3 garnalenkroketten
gegrild briochebrood - little gem sla - citroenmayonaise 

Lichtgebonden knoflooksoep
gefrituurd citroengras - tartaar van gerookte paling - lente-ui - bieslook

Italiaanse tomatensoep
basilicumpesto - Mascarpone kaas 

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

USA bavette steak
chimichurri - knapperige roerbakgroenten - verse frites - salade

Gelderse hoenderfilet
jus van tijm en citroen - gebakken boschampignons - 
knapperige roerbakgroenten - verse frites - salade

Varkens rib roast van de grill
tomatenchutney - jus van zwarte knoflook - 
knapperige roerbakgroenten - verse frites - salade

Gebakken zalmfilet
stamppotje van rucola - gepofte tomaatjes - romige saffraansaus - 
verse frites - salade

Sissende gamba’s in knoflookolie en rode peper
verse frites - salade

Italiaanse frittata taart
een goed gevulde groententaart met pasta, tomaat en basilicum - 
mozzarella - salade

Groenten lasagne
gegrilde courgette, wortel, aubergine, champignons & 
zoete aardappel - tomatensaus - Parmezaanse kaas - salade

Salade met gebrande geitenkaas
mesclun salade - vijgen - walnoten - mosterd dressing

Arabische salade van komkommer
tomaat - rode ui - aioli - gesuikerde gamba’s (gepeld)

Salade Mediterrane
parel couscous - gegrilde courgette - aubergine - 
artisjokkenhart - tomaat - Parmezaan - kruidenolie

Tandoori kipsalade
gegrilde kipfilet - rucola - rode ui - paprika - tomaat - 
lente-ui - mango - tortilla - yoghurtdressing

Linguine vega
knoflookolie - rode peper - zongedroogde tomaat - 
lente-ui - Parmezaanse kaas - rucola

Linguine gamba’s
gamba’s (gepeld) - knoflookolie - rode peper - spinazie 
Parmezaanse kaas - rucola

Tagliatelle vega
truffelsaus - gebakken boschampignons - bosui - 
Parmezaanse kaas - rucola

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

Raviolini Caprese
ravioli’s gevuld met buffelmozzarella - tomaat- 
basilicumroomsaus - rucola

Ravioli Porcini
kleine ravioli’s gevuld met boschampignons - truffel - 
jus van eekhoorntjesbrood - Parmezaanse kaas - rucola

KEUKEN OPEN: 17:00  21:00 u
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ovenverse pizza’s kids

zoete verleiders

10,00

13,00

10,00

13,50

13,00

12,50

12,50

13,75

11,00

12,50

0,75

6,00

6,25

7,50 

7,50

7,50

8,50

10,75

8,00 

Pizza Margherita
tomatensaus - tomaten - mozzarella - 
oregano 

Pizza Arrabbiata
tomatensaus - knoflook - rode peper - 
rookkaas - ansjovis - paprika

Pizza Funghi
tomatensaus - boschampignons - 
mozzarella - rode  ui - truffelolie

Pizza Zalm
tomatensaus - rode ui - basilicum - 
mozzarella - zwarte olijven - rucola

Pizza Kip
tomatensaus - gegrilde kipreepjes - paprika 
- champignons - rode ui - mozzarella 

Pizza Pepperoni
tomatensaus - salami - rode peper - zwarte 
olijven - tomaat - mozzarella - knoflookolie

Pizza Caprese
tomatensaus - tomaat - mozzarella - 
basilicum - Cerise tomaatjes

Pizza Pulled pork
BBQ saus - pulled pork - rode ui - 
mozzarella

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

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

Topping supplement per item

Pizza Bambino
kinder pizza naar keuze

Spaghetti Bolognese
tomatensaus

Happy Meal met verrassing
healthy of snack, vraag onze medewerker naar de inhoud 

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

In specerijen gemarineerde ananas
kokosijs - geroosterd amandelschaafsel - slagroom - 
karamelsaus 

Chocolate lovers
chocolade brownie - chocolade parfait - 
chocolademousse - fudge van witte chocolade 

Assortiment van vier buitenlandse kazen
vijgenbrood - Rinse appelstroop - walnoten 

Sorbet
drie soorten sorbetijs - gesneden vers fruit
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room  
delivery

& take away
OVENVERSE PIZZA’S salades

BEN & JERRY’S Ice cream
150 ml

BURGERS
150 gram

10,00 

13,50 
 

13,00 
 

13,75 

12,50 
 

6,50 

0,75 

13,00 

12,50 
 

12,75 

 

13,00 

4,50

4,50

4,50 

9,00 

3,50

Pizza Margherita 
tomatensaus - tomaten - mozzarella - oregano 

Pizza Zalm 
tomatensaus - rode ui - basilicum - mozzarella - zwarte 
olijven - rucola

Pizza Kip 
tomatensaus - gegrilde kipreepjes - paprika - champignons 
- rode ui - mozzarella 

Pizza Pulled pork 
BBQ saus - pulled pork - rode ui - mozzarella

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

Pizza Bambino 
kinder pizza naar keuze

Topping supplement per item

Salade met gebrande geitenkaas 
mesclun salade - vijgen - walnoten - mosterd dressing

Salade Mediterrane 
parel couscous - gegrilde courgette, aubergine en artisjok-
kenhart - tomaat - Parmezaan - kruidenolie

Tandoori kipsalade 
gegrilde kipfilet - rucola - rode ui - paprika - tomaat -  
lente-ui - mango - tortilla - yoghurtdressing

Poké bowl 
basmatirijst - zalmfilet gemarineerd in sesam-soja -  
zoetzuur van komkommer en wortel - wakamé salade - 
avocado

Fairtrade Strawberry Cheescake

Fairtrade Chocolate Fudge Brownie

Fairtrade Chunky Monkey

Classic Burger 100% Angus beef 
creamy bacon sauce - crunchy salade

Supplement frites of wedges

if you 
can’t stay
take away

BESTEL TUSSEN 11:00  23:00 u

ROOM DELIVERY +3,50 euro

Ready… Set… PIZZA! Naast een hapje eten in onze restaurants 
kan je óók genieten van de menukaart op je kamer en thuis. 
Maak gebruik van onze room delivery óf take away. Bel de  
receptie of glijd, loop, lift even naar de Sports Bar en HUP, met 
iets lekkers weer weg. Want we maken er nou eenmaal een 
sport van om het jou zo comfortabel mogelijk te maken!


