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STARTERS / FINGERFOOD

brood plateau
slices flatbread met 
kruidenboter en aïoli

nacho’s
tortillachips, cheddar, 
jalapeños, paprika, salsa 
saus en crème fraîche

+ guacamole
+ rundergehakt
+ piri piri kip

chicken drums
gekruide drumsticks 
met chilisaus

bubba shrimps
10 gebakken gamba’s in 
knoflook en sambal

cheese fries
friet bedekt met gesmolten 
cheddar kaas

bacon cheese fries
friet bedekt met bacon en 
gesmolten cheddar kaas

loaded fries texmex
friet bedekt met rundergehakt, 
bonen, mais, salsasaus en 
gesmolten cheddar

loaded fries bbq-chicken
friet bedekt met pulled chicken, 
bosui en gesmolten cheddar

bitterballen
9 stuks overheerlijke 
rundvleesbitterballen

tostada’s
4 gefrituurde mini tortilla’s 
met pulled chicken, bbq-
chipotlesaus en zoet, pittig 
gehakt met cheddar

fried festival
4 nacho cheese bites, 
4 chicken poppers en 
4 onion rings

ribfingers & moink balls
boneless spareribs van iberico 
varken met bbq-chipotle en 
rundergehaktballen omwikkeld 
met spek met tomatensalsa

yakitori
3 kipdijspiesjes met sesam 
en emping

cheddar-jalapeÑos sausages
mini runderworstjes gevuld 
met cheddar en jalapeños 
met Smoky Hemp saus

shrimp nuggets
8 garnalen nuggets 
met chilimayonaise

sliders
2 mini Black Angus burgers met 
sla, tomaat, ui en bbq-saus

teriyaki beef
gegrilde runderbiefreepjes 
met teriyakisaus, sesamzaad 
en bosui

corndog
2 hotdogs omwikkeld met 
maïsmeelbeslag uit de frituur 
met Smoky Hemp saus

chicken filet strips
vijf stuks gepaneerde en 
gekruide kipstrips met 
kerriemayonaise

tomatensoep
huisgemaakte tomatensoep 
met basilicum

5,25

8,75

 1,50
3,50
 3,50

7,95

+
+
+

10,95

6,95

7,95

10,95

10,95

8,95

9,95

9,95

12,95

9,25

8,95

7,95

9,95

7,75

4,95

8,75

6,75
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flatbread meatball hero
gehaktbal, gebakken ui, rucola, 
cheddar en Smoky Hemp saus  

veggie flatbread
geroosterde pompoen, 
mascarpone, cranberries, 
sla en pompoenpitten

flatbread rib fingers
boneless spareribs, zoetzure 
groentes, rucola en stout bier 
steaksaus

kroketten met brood
2 Van Dobben kroketten met 
brood en mosterd 
(ook vegetarisch verkrijgbaar)

egg slut
scrambled eggs met bacon, 
cheddar en rode ui compôte 
op een hamburgerbroodje

+ gerookte zalm

bagel blt
bacon, sla en tomaat 
met chilimayonaise

bagel sloppy joe
zoet, pittig gehakt met 
cheddar en jalapeños

bagel pulled chicken
langzaam gegaarde kip met 
coleslaw en bbq-chipotlesaus

bagel carpaccio
carpaccio van het rund met 
Rotterdamsche Oude kaas 
en truffelmayonaise

bagel smoked salmon
gerookte zalm met rucola, rode 
ui, kappertjes en roomkaas

tomatensoep
huisgemaakte tomatensoep 
met basilicum

carpaccio
carpaccio van het rund met 
sla, komkommer, cherrytomaat, 
rode ui, Rotterdamsche Oude 
kaas en truffelmayonaise

goat cheese
geitenkaas met sla, rode ui,
komkommer, zongedroogde 
tomaat, walnoten-crunch en 
honingdressing

bubba shrimps
gebakken gamba’s met sla, 
komkommer, cherrytomaat, 
rode ui en cocktailmayonaise

caesar salad
garlic butter chicken met 
little gem, bacon, gekookt ei, 
Parmezaanse kaas, croutons 
en caesardressing

11,95

9,95

11,95

8,95

8,95

2,50

8,95

7,95

8,95

9,75

9,75

6,75

15,95

15,75

15,95

15,75

lunch

salades

+

lunchgerechten worden geserveerd tot 16.30 uur.
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hotdog original
mosterd en ketchup

hotdog american
mosterd, ketchup, cheddar 
en gebakken ui

chili dog
hotdog bedekt met pittige saus 
van rundergehakt, ui, bonen, 
mais, tomaat en jalapeños

sauerkraut dog
hotdog bedekt met zuurkool, 
bacon, augurk, gedroogde 
ui en mosterd

corndog
2 hotdogs omwikkeld met 
maïsmeelbeslag uit de frituur 
met Smoky Hemp saus

crispy chicken sandwich
chicken filet strips, gesmolten 
cheddar en kerriemayonaise

american burger
patty van Black Angus, sla, 
tomaat, rode ui, augurk 
en BBQ-saus

double decker
2 patty’s van Black Angus, sla, 
tomaat, rode ui, augurk 
en BBQ-saus

fried chicken burger
patty van kipfilet met maïskorst, 
sla, tomaat, rode ui, augurk 
en onion relish

+ cheddar
+ bacon
+ dubbel cheddar
+ dubbel bacon

philly cheesesteak
op de plaat gebakken 
dun gesneden rib-eye met 
gesmolten cheddar, geserveerd 
in een heerlijk broodje

+ champignons
+ jalapeños

chicken philly
op de plaat gebakken 
kipreepjes met gesmolten 
cheddar

mac and cheese
overheerlijke macaroni 
met kaas uit de oven

+ reepjes bacon
+ kipfiletstukjes
+ rib-eyereepjes

köfte burger
patty van Black Angus met 
köfte kruiden, sla, rode ui 
en tzatziki

avocado burger
patty van avocado en maïs in 
een krokante laag van quinoa 
en multigranen met sla, tomaat, 
rode ui en guacamole 

giant burger (4 personen)
patty van Black Angus van één 
kilo met sla, tomaat, augurk, 
cheddar, gecaramelliseerde ui 
en BBQ-saus

6,50

6,95

8,25

8,25

4,95

6,95

15,95

19,95

15,95

1,00
1,00
2,00
2,00

9,50

0,50
0,50 

8,25

14,50

3,50
3,95
5,95

16,95

16,95

49,95

burgers

alle burgers zijn verkrijgbaar met extra toppings:

alle american specials zijn voor + 3,95 uit te breiden naar een menu 
met friet, maÏskolf of hasselback aardappel en coleslaw.

American specials

+
+
+

+
+
+
+

+
+
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pork steak
gebraden varkensfilet 
aan het bot met chilimayonaise

bubba shrimps
15 gebakken gamba’s in 
knoflook en sambal

wrap baked vegetables
wrap gevuld met cheddar,
roergebakken groentes, 
en tomatenchutney

chicken saté
drie spiezen van gemarineerde 
kippendijfilet met een bakje 
licht pikante pindasaus

taco’s
twee krokante tacoschelpen 
gevuld met rundergehakt, 
bonen, maïs, salsa en cheddar

wiener schnitzel
wiener schnitzel met pepersaus 
of gebakken champignons 
en uien

rib fingers
boneless spareribs van iberico 
varken met chilimayonaise

steak medaillons
gesauteerde medaillons van 
diamanthaas, geserveerd 
met kruidenboter 

fish & chips
gefrituurde kabeljauw in 
gekruid bierbeslag met 
friet en dillemayonaise 

kippeling & chips
in deegbeslag gefrituurde 
kipstukjes met friet en 
chilimayonaise

spicy plate
wrap met spicy gehakt, spicy 
rib fingers en spicy chicken

19,95

21,75

15,95

17,50

14,95

18,50

19,95

18,95

14,95

14,95

17,95

hoofdgerechten

kids menu

desserts

hotrod menu
friet met een snack

keuze uit: kipnuggets, frikandel, 
mini kaassoufflés, kroket of 
mini-hamburger 

8,95

alle hoofdgerechten en burgers worden geserveerd met friet, 
maÏskolf of hasselback aardappel en coleslaw.

hoofdgerechten worden geserveerd vanaf 16.30 uur.

vraag voor onze desserts naar de speciale sweets, 
shakes and desserts kaart!
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Het Kids Menu bestaat uit een car tray 
met een beker limonade.

Het Kids Menu is alleen te bestellen voor 
kinderen t/m 11 jaar.



BIEREN

warme dranken

SPECIAL COFFEE

TAARTEN

frisdranken

tap
Hertog Jan 20 cl
Hertog Jan 25 cl
Hertog Jan 45 cl
BUD 25 cl
BUD 50 cl
Leffe Blond
Hertog Jan Weizener
Goose IPA
Scotsch CTS

fles
Leffe Bruin
Leffe Tripel
Desperados
Corona
Beck’s
Hoegaarden Radler
Hoegaarden Rosé
Liefmans Rosé  

Irish Coffee (Jameson)
Italian Coffee (Amaretto)
Spanish Coffee (Tia Maria)
French Coffee (Grand Marnier)
D.O.M. Coffee
Baileys Coffee

Apple Pie
Red Velvet Cake 
New York Style Cheesecake
Pie Special

Coca Cola
Coca Cola Light
Coca Cola Zero
Chaudfontaine rood
Chaudfontaine blauw
Fanta sinas
Fanta cassis
Sprite
Fuze Tea
Fuze Tea green
Fuze Tea peach
Fuze Tea mango
Dubbelfrisss framboos
Dubbelfrisss appel
Chocomel
Fristi
Appelsap
Tomatensap 
Cranberrysap
Jus d’orange 
Verse jus d’orange
Verse jus d’orange XL
Red Bull
Red Bull sugarfree
Organics Tonic Water
Organics Bitter Lemon
Organics Ginger Ale
Organics Viva Mate

Chaudfontaine groot

coca-cola signature mixers
Woody Notes
Smoky Notes
Spicy Notes

seizoensbieren
Vraag naar de actuele seizoensbieren!

€  2,90
€  3,10
€  5,20
€  3,00
€  5,10
€  4,40
€  4,40
€  4,70
€  4,50

€  4,20
€  4,30
€  4,90
€  4,90
€  3,90
€  3,90
€  3,90
€  3,90

€  7,60
€  7,60
€  7,60
€  7,60
€  7,60
€  7,60

€  4,00
€  4,00
€  4,00
€  4,00

€  3,10
€  3,10
€  3,10
€  3,10
€  3,10
€  3,10
€  3,10
€  3,10
€  3,10
€  3,10
€  3,10
€  3,10
€  3,10
€  3,10
€  3,10
€  3,10
€  3,10
€  3,20
€  3,20
€  3,10
€  3,90
€  5,50
€  3,80
€  3,80
€  3,80
€  3,80
€  3,80
€  3,80

€  5,80

€  4,50
€  4,50
€  4,50

Koffie  
Thee
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Koffie Verkeerd
Latte Macchiato
Verse Muntthee
Verse Gemberthee
Warme Chocomel
Witte Warme Chocomel

Slagroom

€  2,70
€  2,60
€  2,70
€  4,20
€  2,90
€  3,10
€  3,50
€  3,40
€  3,20
€  3,00
€  3,20

€  0,70

0.0% fles
Hertog Jan 0.0 
Hoegaarden Radler 0.0
Hoegaarden Rosé 0.0
Beck’s Blue
Leffe 0.0

€  3,20
€  3,90
€  3,90
€  3,90
€  4,10
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WIJNEN
huiswijn wit
Zoet
Sauvignon Blanc
Pinot Grigio
Chardonnay
Verdejo

huiswijn rood
Cabernet Sauvignon
Primitivo
Pinot Noir 

huiswijn rosÉ
Syrah, Grenache
Domaine de 
Rimauresq
AIX Rosé

bubbels
Prosecco

Bekijk de volledige 
wijnkaart op pagina 9.

€  20,00
€  20,00
€  21,50
€  24,50
€  28,50

€  20,00
€  25,00
€  28,50

€  20,00

€  28,00
€  30,00

€  24,00

€  4,10
€  4,20
€  4,30
€  4,60
€  5,90

€  4,20
€  5,00
€  5,30

€  5,60

€  5,60
€  6,10

€  5,00

GEDiSTILLEERD
Captain Morgan: 
White Rum
Original Spiced Rum
Black Jamaica Rum

Pampero Blanco
Pampero Anejo Especial
Zacapa Centenario 23 y.o.
Bacardi 
Bacardi Lemon
Bacardi Razz
Baron Spiced Rum
Smirnoff No 21 Vodka
Smirnoff Black Vodka
Ketel One Vodka
Ketel One Citroen
Ciroc Vodka
Ursus Roter
Gordon’s Dry Gin
Gordon’s Pink Gin
Tanqueray Ten
Hendrick’s Gin
Don Julio Blanco
Don Julio Reposado
Ketel 1 Jenever
Vieux
Apfelkorn
Coebergh Bessenjenever
Jägermeister

€  5,00
€  5,00
€  5,50

€  5,40
€  5,40
€  6,50
€  9,50
€  5,00
€  5,00
€  5,00
€  5,00
€  5,00
€  5,80
€  5,80
€  6,80
€  5,00
€  5,60
€  5,60
€  6,20
€  6,80
€  5,80
€  6,20
€  3,80
€  3,80
€  3,80
€  3,80
€  3,80

LIKEUR

WHISKEY

P.S.V.

COGNAC

Cointreau
Grand Marnier
D.O.M. Benedictine
Drambuie
Tia Maria
Amaretto
Licor43
Baileys
Southern Comfort
Limoncello
Sambucca
Safari
Malibu
Pisang Ambon
Passoa
Kahlua
Dropshot

Johnnie Walker: 
Red Label
Black Label
Double Black
Gold Label Reserve
Green Label
Johnnie Walker 18 y.o.
Blue Label

Jack Daniels
Jack Fire
Jack Honey
Jameson
Dalwhinnie 15 y.o.
Oban 14 y.o.
The Singleton of 
Dufftown 12 y.o.
Talisker 10 y.o.
Lagavulin 16 y.o.

Belsazar Dry
Belsazar Red
Port Wit
Port Rood
Sherry Medium
Sherry Dry

Remy Martin VSOP
Martell VSOP
Courvoisier VS
Hennessy VS

€  4,70
€  4,70
€  4,70
€  4,70
€  4,70
€  4,70
€  4,70
€  4,70
€  4,70
€  4,70
€  4,70
€  4,70
€  4,70
€  4,70
€  4,70
€  4,70
€  3,80

€  5,00
€  6,20
€  7,40
€  7,40
€  8,20
€ 11,50
€ 28,50

€  5,60
€  5,40
€  5,40
€  5,00
€  6,80
€  7,60

€  8,20
€  7,20
€ 10,80

€  3,80
€  3,80
€  3,80
€  3,80
€  3,80
€  3,80

€  6,40
€  5,90
€  5,90
€  6,40
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Pornstar Martini
vanille vodka, passievruchtsap, limoensap en eiwit

Espresso Martini
koffielikeur, vodka, espresso, koffiebonen

Classic Mojito
witte rum, bruiswater, rietsuiker, munt, limoen

Strawberry Mojito
witte rum, bruiswater, rietsuiker, aardbei, munt, limoen

Hard Lemonade
Ketel 1 jenever, bruiswater, citroen

Virgin Unicorn (non-alcohol)
citroen-. ananas- en cranberrysap met rose essence

Captain’s Barrel 
Captain Morgan Original Spiced Gold, Coca-Cola Signature 
Mixers Woody Notes en appel

Smoky Johnnie
Johnnie Walker Black Label, Coca-Cola Signature Mixers Smoky 
Notes en rozemarijn

Teasing Appletiser
Smirnoff Vodka, Sparkling appletiser, ananassap, limoen 
en vanille

Spicy Don
Don Julio Blanco, Coca-Cola Signature Mixers Spicy Notes, 
gember en chilipeper

Perfect Baron
Baron Spiced Rum, Organics Ginger Ale en munt

Check Mate
Ciroc Vodka, Organics Viva Mate, limoen en munt

Pink Tonic
Gordon’s Pink Gin, Organics Tonic Water, sinaasappel 
en kruidnagel

Ginger 43
Liqor43, Organics Ginger Ale en limoen

Cointreaulicious
Cointreau, Organics Bitter Lemon, citroen en munt

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 7,00

 9,50

 9,90

9,50

 9,50

 9,90

 
10,50

 9,50

9,50

9,50

€

€

€

€

€

€

€

€

€

COCKTAILS

BAR SPECIALS
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L’Arjolle Côtes de Thongue wit
Sauvignon Blanc, Viognier

Frisse, Franse witte wijn met de geur van bloemen en fruit met 
een volle, evenwichtige smaak. Lekker als aperitief bij een hapje.

Cantine Due Palme Salento Domiziano 
Vino Bianco Pinot Grigio
Pinot Grigio

Frisse, sappige droge witte wijn met peer en vers fruit in het 
aroma en een soepele en aangename smaakstructuur. 

Domaine du Fraisse Touraine Sauvignon Blanc
Sauvignon Blanc

Pittige frisdroge witte wijn met een fruitig aroma van groene 
appel en aalbesjes. De smaak is sappig en fris. 

Le Jade Côtes de Thau Chardonnay
Chardonnay

Zuid-Franse witte wijn met een korte houtrijping: een typische, 
fruitige chardonnay met een sappige, volle smaak. 

Veiga da Princesa Rías Baixas Albariño
Albariño

Frisse en aromatische droge witte wijn uit Rías Baixas. Heerlijke 
wijn als aperitief.

Sepp Moser Niederösterreich Organic 
Grüner Veltliner
Grüner Veltliner

Heerlijk frisse, droge witte wijn uit Oostenrijk met een fruitig aroma 
met een sappige smaak.

Castelo de Medina Rueda Verdejo
Verdejo

Passievrucht, verse ananas en groene banaan. Volle aanzet, een 
berg fruit met meloen en limoen in de finale.

Pedroncelli Dry Creek Valley Chardonnay
Chardonnay

Volle, Amerikaanse witte wijn met de geur van rijp geel fruit en 
verfijnd eikenhout met een sappige en frisse smaak.

Michel Redde Pouilly-Fumé La Moynerie
Sauvignon Blanc

Franse witte wijn met een mineralig, fris en fruitig aroma met 
een krachtige, frisdroge smaak. 

€ 4,20

€ 4,60

€ 5,10

€ 5,20

-

-

€ 5,90

-

-

€ 20,00

€ 21,50

€ 24,00

€ 24,50

€ 34,00

€ 31,50

€ 28,50

€ 37,50

€ 45,00

GLAS FLESWITTE WIJNEN
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L’Arjolle Côtes de Thongue rood
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

Toegankelijke Franse rode wijn met een intens aroma van vers 
rood fruit en een sappige, volle smaak. 

Von der Mark-Walter Baden Spätburgunder
Pinot Noir

Verfijnde, Duitse rode wijn. Lichtrood van kleur met een 
verleidelijke geur van framboos, kers en specerijen. Sappig, rijp 
en toegankelijk in de smaak met zachte tannine en frisse zuren.
 

Pedroncelli Dry Creek Valley 
Mother Clone Zinfandel
Zinfandel

Rijp en rond met voldoende frisheid om ook tijdens de maaltijd
spannend te blijven smaken.

Vivanco Rioja Crianza
Tempranillo

Volrode, soepele wijn met aroma’s van rijp rood fruit, kruiden en 
eikenhout en een lange afdronk. 

Cantine Due Palme Primitivo del 
Salento Don Cosimo
Primitivo

Een volle, rode wijn uit het Zuid-Italiaanse Apulië, met frisse 
kruidigheid en de geur van rijp fruit. De smaak is zacht en vol. 

€ 4,20

€ 5,90

-

-

€ 5,30

€ 20,00

€ 28,50

37,50

30,50

€ 25,00

GLAS FLES

RODE WIJNEN

L’Arjolle Côtes de Thongue rosé
Syrah, Grenache

Franse rosé met een fruitig en kruidig aroma met een heerlijk 
frisdroge smaak. 

Domaine de Rimauresq Côtes de Provence 
Cru Classé rosé
Grenache, Cinsault, Rolle, Syrah, Mourvèdre, Tibouren, Carignan

Deze kwaliteitsrosé is één en al verfijning en wordt gemaakt van 
traditionele regionale druivenrassen. Subtiel aroma met een 
lichte kruidigheid en fijn rood fruit.

AIX Rosé
Grenache, Carrignan, Cabernet Sauvignon, Cincault.

Heerlijke frisse en fruitige wijn afkomstig van wijnhuis Domaine 
Saint AIX uit de Provence in Frankrijk. Deze rosé heeft een subtiel 
kruidige aroma met een bessenfruit, pruimen en karamel smaak. 

€ 4,20

€ 5,60

€ 6,10

€ 20,00

€ 28,00

€ 30,00

ROSÉ WIJNEN
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Loredan Gasparini Asolo Prosecco 
Superiore Spumante
Glera

Droge, mousserende witte wijn uit Italië, met de geur van 
bloemen en fruit met een frisse, volle smaak. 

Ferrari Brut
Chardonnay, Pinot Noir

Prachtige mousserende wijn uit Italië, gemaakt van 100% 
Chardonnay druiven die meer dan 20 maanden gisting op 
de droesem heeft doorstaan. Dit geeft de Brut een elegante 
verfijning, zachtheid en veelzijdigheid, welke op een meesterlijke 
wijze is verweven met frisse, pittige smaak.

Ook verkrijgbaar als special F1 edition.

Ferrari Rosé
Chardonnay, Pinot Noir

Een opmerkelijk elegante mousserende wijn uit Italië met een 
delicate bubbel en een zeer lange afdronk. Een zalmroze tint en 
in de neus geuren van rode bessen en wilde aardbeien. Heerlijk 
bij tal van gerechten of perfect als aperitief.

Moët & Chandon Impérial 
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier

Constante kwaliteit, toegankelijk in stijl en verfijnd van smaak.  
Fijne, sprankelende, droge smaak. Harmonisch, zacht, rond 
en feestelijk.

Moët & Chandon Ice Impérial 
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier

Moët & Chandon Ice Impérial is een verrassende en tevens 
unieke creatie. Het biedt een totaal nieuwe beleving aan het 
drinken van champagne met de toevoeging van ijs.

€ 5,00

-

-

-

-

-

€ 24,00

€ 43,50

€ 49,50

€ 47,50

€ 85,00

€ 92,50

MOUSSERENDE WIJNEN
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HEB  JE  EEN  ALLER GIE?
MELD HET ONS, DAN KIJKEN WIJ HOE WIJ HET MENU KUNNEN AANPASSEN!

www.hollywoodeventcenter.nl

Wij houden vaak leuke acties op social media!
Kijk eens rond op onze pagina’s!

hollywood.eventcenterHollywood Event Center

UITGEGETEN? ONTDEK ONZE 
VELE LEISURE ACTIVITEITEN!


