
All day, every 
workinʼ day 



Welkom bij Hofhouse;  
6 keukens en een bar onder 1 dak

In hartje Den Haag, vlak naast het Centraal Station en midden in het zakelijk 
district, ligt food court Hofhouse. Met een sfeervolle en lichte ruimte van 1000m2, 
circa 350 zitplaatsen en een groot terras is Hofhouse de ideale locatie voor 
zakelijke meetings, heerlijke lunches, netwerkborrels en inspirerende events. 

Een fancy lunch, personeelsfeest, feestelijke netwerkborrel mét of zonder DJ. 
Omdat er iets te vieren is of gewoon zonder reden. Van groot tot klein. De open 
units geven je letterlijk een kijkje in de keuken. Zien, ruiken, proeven, horen en 
voelen. Geef je zintuigen de kost.

Geniet van smakelijke wereldgerechten en een uitgebreide drankenkaart in 
combinatie met een ongedwongen sfeer. Het gevoel dat alles kan. Binnen of 
buiten. De keuze is reuze! 

Wij nemen graag al uw zorgen uit handen met het organiseren van uw 
bijeenkomst. Neem vrijblijvend contact op, de mogelijkheden zijn oneindig!

Rijnstraat 10
2515 XP Den Haag
T 06 - 824 638 95
www.hofhouse.nl
info@hofhouse.nl

Maandag t/m vrijdag geopend.
In overleg verzorgen wij graag uw evenement in het weekend.
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Ontbijt - Every workin’ day

Om de dag goed te starten kunt u bij ons ook genieten van een ontbijt!

Kies voor een heerlijke pastry
→ Croissant  2,75
→ Maple-pecan broodje  3,25
→ Cinnamon roll  3,25
→ Muffin  2,75
→ Bananenbrood  3,50

Of ga voor 1 van onze breakfast deals!
→ Breakfast deal 1 5,00
Kop koffie of thee naar keuze 
Croissant met jam of roomboter 

→ Breakfast deal 2 12,50
Kop koffie of thee naar keuze
Een glas vers geperste jus d’orange
Vers afgebakken broodje met Jersey-kaas en een boerenomelet.
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Lunch - € 24,50
Te bestellen vanaf 10 personen

Bij Alley’s Bakery en Green Leafs bent u aan het juiste adres voor een gezonde lunch.
Een verse huisgemaakte soep, een Alley’s Roll, een vegetarische wrap en een smoothie voor 24,50
Onze barista zorgt natuurlijk voor de lekkerste koffie of thee daarbij.

Wij stellen graag een gevarieerde lunch voor u samen met ingrediënten die passen bij het seizoen. 

Soep: bereid met verse ingrediënten
→ Wortel-pompoen met kurkuma, gember en crème fraîche 
→ Minestrone soep met bleekselderij, fusilli en pesto 
→ Ramen noedelsoep met kip, edamame, lente ui, tauge en paksoi

Alley’s rolls: vers afgebakken rustieke bol
→ Geroosterde courgette, aubergine en paprika 
→ Warme kip met kropsla, komkommer en zongedroogde tomaat
→ Filet Americain met ui, ei en kappertjes

Green Leafs Wraps
→ Fried falafel met frisse granaatappel, aubergine en macadamianootjes 
→ Green Protein met spinazie, broccoli, zoete aardappel, quinoa en pompoenpitten 
→ knapperige koolsalade met zoetzure komkommer, avocado, bosui en crispy mais 

Smoothies
→ Blueberry Forest met bosbessen, mango, ananas, rode biet en gojibessen 
→ Green Detox met spinazie, broccoli, pastinaak en granny smith 
→ 7 Minutes in Heaven met kokos, amandelmelk, dadels en noten 

Omdat wij met seizoensgebonden producten werken kan het voorkomen dat het gerecht van uw keuze niet 
beschikbaar is op het moment van uw bijeenkomst. Wij verzorgen altijd een passende vervanging.
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Work.meet.eat.connect - € 32,50
Te bestellen vanaf 10 personen

Best of Hofhouse
Wij serveren u 6 gerechtjes om te delen uit de wereldkeukens van het Hofhouse 

Mad Mex Nachos todos
→ Krokante tortillachips met tomatensalsa guacuemole & zure room
→ Gegratineerde Enchillada ‘s Frijoles met Kidney Beans 

All Asian ‘s favourites
→ Woknoedels, roergebakken groenten met sticky sesame chicken of spicy black bean tempeh 

New York Burger Time, the Best Burgers in Town
→ 100% beef, krokante bacon, warme cheddarkaas en onze New York Burger Time-saus
→ Veggie Burger smokey cheeseburger, crispy smashed potato en picalilly 

Loaded Chili fries met cajun kruiden 
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Borrel
Te bestellen vanaf 15 personen

Neem plaats aan de lange Hofhouse-bar voor een afterwork borrel. Een stijlvolle plek om te 
netwerken of te ontspannen met vrienden of collega’s! 

Gin-tonics, wijnen, bieren of cocktails; we hebben het allemaal! Om het feest compleet te  
maken hebben we ook verschillende bites waar je uit kunt kiezen. Ga je voor de klassieke  
bitterbal, of toch liever voor nacho’s ?

Basic (p.p. per uur) 15,00
→ Diverse frisdranken en mineraalwater
→ Tapbieren; Heineken, Heineken 0%, Affligem Blond, Brand Weizen en Lagunitas IPA.
→ Witte wijn; Luna Verde Verdejo Vegan (ES)
→ Rode wijn; Lenotti Rosso Passo (IT)

Deluxe (p.p. per uur)  21,50
→ Diverse frisdranken en mineraalwater.
→ Tapbieren; Heineken, Heineken 0%, Affligem Blond, Brand Weizen en Lagunitas IPA.
→ Witte wijnen; Luna Verde Verdejo Vegan (ES) en Couveys Chardonnay (FR)
→ Rode wijnen; Lenotti Rosso Passo (IT) en Domaine Les Salices Pinot Noir (FR)
→ Uitgebreid assortiment gedistilleerde dranken.

Hofhouse (p.p. per uur) 27,50
→ Diverse (premium) frisdranken en mineraalwater.
→ Tapbieren; Heineken, Heineken 0%, Affligem Blond, Brand Weizen en Lagunitas IPA.
→ Prosecco
→ Witte wijnen; Luna Verde Verdejo Vegan (ES) en Couveys Chardonnay (FR)
→ Rode wijnen; Lenotti Rosso Passo (IT) en Domaine Les Salices Pinot Noir (FR)
→ Uitgebreid assortiment gedistilleerde dranken.
→ Keuze uit verrassende cocktails;

Cockails (p.s.) v.a. 10,00
Bestel je Gin Tonic, Cosmopolitain of andere favoriete klassieke cocktails. Of laat je 
verrassen door onze bartenders met een van onze onderstaande Hofhouse specials.
→ ENGLISH ROSE; Verrassend door de combinatie van Pink Gin met Raspberry &  

Roses flavoured icetea
→ VELVET HOFHOUSE; een Espresso Martini met vanille- of chocolade sorbetijs
→ FIRE & ICE; spannende daquiri van frozen mango & chili
→ FOR THE SAKE OF SAKE; Kom in Japanse sferen met Sake, Lychee en Dragon fruit
→ HOFHOUSE PUNCH; tropische smaken van ananas, passiefruit en Rum punch
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Bites voor bij de borrel
Te bestellen vanaf 15 personen

Bites voor bij de borrel
→ Diverse knapperige snackgroenten met kikkererwtendip  4,95
→ Pincho’s; smakelijke stukjes geroosterd brood met muhammara en  4,95
 gegrilde groenten, ham en gerookte zalm (6 stuks)
→ Nacho’s met guacamole, tomatensalsa en zure room  4,95
→ Ongezouten, gebrande noten (200 gr)  5,75
→ Vloerbrood met kruidendip en aioli  5,75
→ Snackplateau met Oude kaas, worst, augurk en zuur  8,50
→ Borrelplank met breekbrood, diverse huisgemaakte dips,  16,00
 groente chips, gemarineerde olijven en Hollandse kaas en Spaanse ham

Gefrituurde bites (per stuk)
→ Bitterballen van rund of oesterzwam met mosterd  1,25
→ Vlammetjes van kip met chilisaus  1,25
→ Kaastengels met chilisaus  1,25
→ Vegetarische mini-loempia’s met chilisaus  1,25
→ Chicken tatsuta 1,45
→ Kaas-jalapeño nuggets  1,25
→ Mini-falafel  1,25
→ Chicken yakitori 1,75
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Hof house deals

Mad Mex Fiesta  12,50
Gegratineerde enchilada’s met rode kidney bonen, pittig gehakt, maïs,  
tomatensalsa tortilla chips & guacamole 
Met Sol Cerveza Original de Mexico, desde 1899

All Asian Noodles 14,50
Woknoedels, roergebakken groenten met sticky sesame chicken of  
spicy black bean tempeh 
Met Tiger Singapores Finest beer

New York Burger time, Best Burgers in town  14,50
→ 100% beef, krokante bacon, warme cheddarkaas en onze NY Burger Time-saus,  

frites & kleine caesar salad 
→ Veggie Burger smokey cheeseburger, crispy smashed potato en picalilly  
Met Lagunitas IPA 

Valpolicella, Gustoso Italiano  12,50
Traditioneel gebakken houtoven pizza Salame; kaas, tomaat en oregano
Met Bira Morretti
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Valpolicella’s Italian dinner
3-gangen 36,00, in ons speciaal ingerichte 
Italiaanse restaurant
Te bestellen vanaf 10 personen

Valpolicella staat voor Gustoso Italiano. Authentieke streekgerechten met verse en duurzame 
ingrediënten. Geniet van pizza’s uit onze traditionele houtoven. 

Anti-pasti 
Plank vol vers gesneden Parmaham, Proscuitto en Spinata Romana, Provolone en gorgonzola, 
olijven, gegrilde groenten en brood met pesto en zondroogde tomaten.

Secondi
→ Pizza Margherita uit onze traditionele houtoven
→ Capeletti zalm; gevulde pasta met gerookte zalm, spinazie en witte wijn
→ Salade Burrata; verse buffelmozzarella, pommodori tomaten en rucola

Dolce
→ Panna cotta
→ Italian coffee; een heerlijke koffie met een scheutje amaretto

Combineer dit diner met een Italiaans drankarrangement  17,50
→ Een glas prosecco bij ontvangst
→ Diverse frisdranken en mineraalwater
→ Bira Morreti
→ Witte wijn: Cantine Lenotti Colle dei Tigli Veneto
→ Rode wijn: Cantine Lenotti Rosso Passo
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Hof house foodcourt  
walking dinner
Kies 5-gangen + dessert voor 39,50 
Elk extra gerecht 5,00

Wandel langs de verschillende keukens in Hofhouse en maak zelf een keuze.
Het is ook mogelijk om de gerechtjes uit te laten serveren.

Mad Mex
→ Quesedilla’s; gebakken tortilla’s gevuld met kip, kaas, salsa, bonen en guacamole
→ Nacho’s todos; kokante tortillachips met rundvlees, tomatensalsa, guacamole & zure room

Green Leafs
→ Falafel met tabouleh, granaatappel, aubergine, macadamianootjes en peultjes 
→ Mini poke bowl met zalm, sushirijst, rode rool, mango, zoetzure komkommer,  

edamameboontjes, wakame en avocado 

New York Burgertime
→ Manhattan Bacon Burger; 100% beef, crispy bacon, warme cheddarkaas en  

onze NY Burger Time-saus
→ Truffle fries met Parmezaanse kaas 

All Asian
→ Ramen soep met noedels, krokante kip, sojabonen, lente ui en taugé
→ Bao Bun met rendang en atjar ketimoen
→ Gamba’s met noedels, zwarte sesam, gevarieerde groenten

Valpolicella
→ Italiaanse pizzaslices uit onze hout gestookte pizzaoven 
→ Panna cotta

Omdat wij met seizoensgebonden producten werken kan het voorkomen dat het gerecht van uw keuze  
niet beschikbaar is op het moment van uw bijeenkomst. Wij verzorgen altijd een passende vervanging.
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Extra's
→ Flip-over  35,00
→ TV-scherm met HDMI-input  135,00
→ Allround DJ prijs op aanvraag
→ DJ set 285,00
→ Bos bloemen  vanaf 19,95
→ Aankleding tafel (naamkaartjes, menukaarten) vanaf 12,50
→  Ballonnen vanaf 25,00

Hofhouse giftboxes
→  Thee for Two pakket  17,50
→  Thee & matcha pakket 22,50
→  Mediterraans wijnpakket   9,95
→  Sushi style  24,50
→  Koffie tijd  12,50
→  Buon Apetitito Pasta pakket  12,50
→  Stel uw eigen snoeppakket of giftbox samen vanaf 12,50

→  Parkeerkaarten parkeergarage “Q-Park Rijnstraat”  prijs op aanvraag
→  Rondvaart met de Ooievaart vanaf 15,00 p.p.

→  Picknickbox  14,95
 Een verse jus d’orange, stuk handfruit, muffin en een vers afgebakken rustieke  

bol met Kipfilet met kropsla, komkommer en zongedroogde tomaat
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All day, every 
workinʼ day 


