
BURGERS
(180 gram )

8,50 

9,00 

1,00

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

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

Voeg toe: kaas of bacon

room  
delivery

& take away
OVENVERSE PIZZA’S salades

8,75 

13,50 

13,75 

12,75 

12,75 

6,00 

0,75 

11,25 

12,75 

14,50 

12,75 

Pizza Margherita 
tomatensaus - tomaten - mozzarella - oregano 

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

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

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

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

Pizza Bambino 
kinder pizza naar keuze

Topping supplement per item

Salade met spinazie 
gorgonzola - peer - chioggia biet - amandelen - 
Aceto balsamico

Salade met tonijn   
tomaat - rode ui - cornichons - ei - komkommer - 
kappertjes - ijsbergsla - kruiden croutons

Salade met gerookte zalm    
rucola - kappertjes - zongedroogde tomaat - rode ui 
- venkel op zoetzuur - mosterd dille dressing

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

if you 
can’t stay
take away

BESTEL TUSSEN 11:00  23:00 u

ROOM DELIVERY +3,50 euro per bestelling

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 op #8 of glijd, loop, lift even naar de 
Sports Bar en HUP, met iets lekkers weer naar boven. Want 
we maken er nou eenmaal een sport van om het jou zo 
comfortabel mogelijk te maken!


