BORREL & BITES

ALL DAY

menu

Katjang Pedis en Cassave kroepoek

4,00

Viking tosti pulled beef

8,50

Borrelbites
met gerijpte kaas, fuet worst,
Amsterdams uitje, cassave kroepoek
en katjang pedis

9,00

Viking tosti vier kazen

8,50

Viking tosti gerookte zalm

8,50
9,50

Nacho’s
met chipotle aioli, sriracha mayonaise,
cheddar cheese en tomatensalsa

8,50

Kippendij saté Bali
met twisters, atjar en satésaus

8,50

Nacho’s stoofvlees
met rode ui, cheddar en tomatensalsa

9,50

Hotdog met mayonaise, ketchup,
Cheddar, Amsterdamse uitjes relish
en gefrituurde uitjes

7,50

Broodje kalkoen brisket met
Amsterdamse uitjes relish,
cheddar en barbecuesaus

8,50

Chili cheese balls met chipotle aioli
Bitterballen met mosterd

7,50
Broodje BBQ jack-fruit met
limoen-pepermayonaise en
gefrituurde uitjes

8,50

Twisters (krulfriet) met mayonaise

4,00

Plateau twisters (krulfriet) met
6,00
sriracha mayonaise, rode ui en peterselie
Crispy onion rings met cajun en
sriracha mayonaise

7,50

Chicken tender strips met
chipotle aioli

7,50

Inktvisringen met chipotle aioli

7,50

Avocado fries met tomatensalsa

9,00

Scang, ebneisette l
en

Plateau twisters jack-fruit met
limoen-pepermayonaise en
gefrituurde uitjes

8,50

Plateau twisters stoofvlees

9,50

Kids
Bitterballen met twisters

7,50

Chicken tender strips met twisters

7,50

Zakje chips (naturel of paprika)

1,25

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

smoothies

fondue

menu

Heerlijke fruit- en groentesmoothies.

Geniet dit najaar van onze overheerlijke
KAAS- en RODE WIJN FONDUE. Je kunt
per 2 personen kiezen uit kaas of rode
wijn. TIP: Bestel als je met meerdere
personen bent kaas én rode wijn, zodat je
heerlijk kan proeven van beide fondues.
Kaasfondue
Amsterdamse ui
Cornichons
5 soorten groenten
Stokbrood

25,00 p.p.

Rode wijn fondue
Varkenshaas, Slavinkjes,
Biefstuk, Kip
3 soorten groenten
Stokbrood met smeersels

25,00 p.p.

Aardbei en banaan

3,50

Perzik, passievrucht en mango

3,50

Broccoli, selderij, spinazie,
banaan en ananas

3,50

gebak

groepen

Blondie met witte chocolade
en walnoten

De Houthallen is zeer geschikt voor groepen.
Een lunch, borrel 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.

3,50

ijs
La Venetia ijs pistache

2,50

La Venetia ijs vanille

2,50

La Venetia ijs cappuccino

2,50

La Venetia ijs yoghurt bosvruchten

2,50

Scang, ebneisette l
en
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

