
ALL DAY 
Viking tosti kaas 5,00
Ketchup of sriracha mayo

Viking tosti ham/kaas 6,50
Ketchup of sriracha mayo

Hartige vega wafel 7,50
Rode biet, cherry tomaat, salsa, ricotta, peterselie

Hartige wafel gerookte zalm 9,50
Rucola, ricotta, cherry tomaat, cornichon,  
pepperoni peper, chips

Hartige wafel pulled pork 9,50
Kool, kalbi saus, sriracha mayo, krokante spek

Hartige wafel linzenburger 9,50
Rucola, cherry tomaat, ricotta,  
gecarameliseerde rode ui, tortilla

Gua bao chicken 10,50
Krokante tempura, kool, teriyaki, mango salsa

Gua bao buikspek 10,50
Kool, glaze, krokante spek, mango salsa

Gua bao rendang 10,50
Kool, seroendeng, mango salsa

Kipsaté 9,50
Satésaus, kool, gefrituurde uitjes en twisters

Twisters mayo 4,00
Krulfriet met mayonaise

Spicy twisters 5,50
Krulfriet met sriracha mayo, rode ui, gefrituurde ui, 
peterselie

Rendang loaded twisters 9,00
Krulfriet met sriracha mayo, seroendeng, lente ui 

BORREL & BITES
Brood met smeersels 5,00
Aioli en muhammara

Borrelplank  11,50
Brood, olijven, oude kaas, fuet worst,  
serranoham, bitterballen    

Nacho’s 7,50
Sriracha mayo, cheddar, salsa en zure room

Nacho’s pulled pork 10,50
Sriracha mayo, cheddar, salsa en zure room

Chili cheese balls 6,00
Chipotle aioli

Vega loempia’s 6,00
Sweet chilisaus

Bitterballen 6,00
Mosterd

Chicken tender strips 6,00
Chipotle aioli

Spicy BBQ chickenwings 7,50
BBQ saus, sesam 

Blikje sardientjes  11,00
Brood, aioli
  

menu

Een allergie of dieetwens? Laat het onze collega’s weten!

Op de hoogte blijven? Volg ‘DeHouthallen’ op Facebook en Instagram of ga naar www.dehouthallen.nl

BBQ-TIME
Samen BBQ-en op ons stadsstrand of 
terras!  De uitgebreide Do It Yourself 
BBQ pakketten zijn voorgegaard en 
kun je zelf binnen een handomdraai 
bereiden op onze BBQ-tonnen.
Keuze uit VEGA of VLEES.
29,50 p.p.



high beer 
Gezellige, maaltijdvullende High Beer 
van 5 rondes met speciaalbiertjes  
geselecteerd door onze biersommelier 
Bart en vergezeld van extra informatie  
en weetjes. Bij elk biertje zal een  
heerlijk gerechtje geserveerd worden.
37,50 p.p. 

smoothies
Aardbei, banaan 3,50 

Perzik, passievrucht 3,50 

Broccoli, spinazie 3,50 

gebak 
Blondie 4,00
Karamelsaus, pretzel    

Brownie 4,00
Chocoladesaus, oreo crunch

ijs
Vanille ijs 2,50 
Cappuccino ijs 2,50 
Yoghurt framboos ijs 2,50

Kinderijsje 4,50
Vanille ijs, slagroom, smurfensaus, smarties, oreo crunch

Choco coupe 5,00
Vanille ijs, slagroom, chocoladesaus, oreo crunch

Caramel coupe 5,00
Vanille ijs, slagroom, caramelsaus, pretzel,  
butterscotch crunch

Kids
Viking tosti kaas 5,00
Ketchup

Viking tosti ham/kaas 6,50
Ketchup

12 poffertjes met boter 6,50

Bitterballen met twisters 7,00
Mayonaise

Chicken tenders met twisters 7,00
Mayonaise

Zakje chips naturel of paprika 1,50 
  

menu

Een allergie of dieetwens? Laat het onze collega’s weten!

Op de hoogte blijven? Volg ‘DeHouthallen’ op Facebook en Instagram of ga naar www.dehouthallen.nl

groepen 
De Houthallen is zeer geschikt voor groepen.  
Een lunch, borrel, BBQ of gezellige fondue- 
avond kun je aankleden met leuke spellen, 
presentatie bij de Cultuurmakerij, bierproeverij 
incl. bezoek aan de brouwerij Bourgogne Kruis 
of een bezoek aan museum MOYA.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Mail naar 
info@dehouthallen.nl of bel 0162 - 213 000. 


