
Twentsche Foodhal  \\  Echt Eten 2019

MENUKAART
Agenda
Elke donderdag 
Studenten 10% korting op vertoon 
van studentenpas
Vanaf 17:00 uur

Elke 4e vrijdag 
van de maand
VrijMiBo met (live) muziek
25 januari, 22 februari, 22 maart

Elke zondag 
Lazy Sunday met kinderactiviteiten
Vanaf 15:00 uur in de speelhoek.

Mojito project 
4 januari, 1 februari, 1 maart

Dagje Enschede? Maak gebruik van onze 
parkeeraanbieding!

Ausflug nach Enschede? Nutzen Sie unser 
Parkangebot!

Kids koken met Remko 
‘The Healthy Chef’
27 januari, 24 februari, 24 maart

Gin&Wijn-Proeverij met 
‘Berghorst & Bos Wijnen’
18 januari

Valentine-special!
voor singles & couples
14 februari

Food & Vinyl
10 maart

twentschefoodhal twfoodhal

Alles wat van 
ver dichtbij komt 
is lekker… en 
duurzaam
Alles wat van ver komt is lekker. Zo luidt 
tenminste het spreekwoord. En bij de foodhal 
kom je ook zeker aan je trekken als je van 
exotische smaken houdt. Kijk maar eens om je 
heen. Maar daarnaast zijn wij ook groot fan van 
lokale producten. Reggedalrund, Achterhoekse 
melk, bieren van lokale brouwers: omdat deze 
producten niet van ver hoeven te komen, is de 
CO2-footprint en daarmee de belasting op het 
klimaat lager. Onze keukens koken daarom 
met minstens 30% lokale ingrediënten. En in de 
nabije toekomst streven we zelfs naar de helft. 
Als duurzaamheid voor jou van belang is, kun 
je bij ons dus met een gerust hart aanschuiven!

Kopje koffie / thee + 1 hele dag parkeren op het parkeerdek naast 
de Twentsche Foodhal, op loopafstand van de gezellige 
binnenstad. €3,50

Tasse Kaffee / Tee + 1 ganztägiger Parkplatz auf dem Parkdeck 
neben der Twentschen Food Hall, nur wenige Gehminuten von der 
geselligen Stadt entfernt. €3,50 1
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Lunchkaart Bij de Burger

Koude gerechten

       Broodje ham
       Broodje kaas
       Broodje ham/kaas 
       Broodje gezond 
       Broodje filet americain 
       Broodje carpaccio
       Broodje omelet met kaas
       Broodje brie met walnoot, honing en rucola
       Salade gezond
       Salade gezond kip
       Salade gezond zalm
       Yoghurt met cruesli 

Warme gerechten

       Broodje kroket
       Broodje bakleverworst
       Broodje kip
       Broodje zalm
       Broodje beenham
       Soep van de dag
       Friet zonder saus
       Friet met saus

Bitterballen
De bitterballen worden geserveerd met mosterd en 

Bourgondiër bitterballen (6 stuks)
Bourgondiër bierbitterballen (6 stuks)
Garnalen bitterballen (6 stuks)
Mix bitterballen (2 stuks van elk)

Verse Jus d’Orange
 
Weekspecial
Kom naar de keuken en vraag naar de special!

Lunchtijden 

Bij de Burger serveert lunch tussen 11:30 en 14:30.
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Barkaart
Warme dranken
Koffie
Koffie decaf
Espresso
Dubbele Espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Café Latte
Irish Coffee 
Twentsche Koffie (koffie-, amandel- of vanille likeur) 
Verse thee (Gember of Munt)
Thee

Fris
Twents water met munt en/of citroen
Twents bruiswater
Karaf water (klein) citroen en/of munt +1
Karaf water (groot) citroen en/of munt +1
Karaf bruiswater (klein) citroen en/of munt +1 
Karaf bruiswater (groot) citroen en/of munt +1 
fritz-kola
fritz-kola suikervrij
fritz-kola kola kaffee (0,3ltr)
mischmasch kola-sinaslimonade
fritz-limo sinaslimonade
frtiz-limo appel-kers-vlierbessenlimonade
fritz-limo citroenlimonade
fritz-limo meloenlimonade
fritz-limo rabarberlimonade
fritz-spritz bio-appel-frisdrank
fritz-spritz bio-druiven-frisdrank
fritz-mate (natuurlijke energizer)
Schulp Appel (bio)
Schulp Sinaasappelsap (bio)
ThijsTea GingerLemon (Gember Citroen) Save the ugly fruit!
ThijsTea AppleNettle (Appel Brandnetel) Save the ugly fruit!
Russel & Co Ginger Ale
Russel & Co Tonic 

Koffie mét poeha!
• Vanille, caramel & slagroom
• Kaneelsiroop, kaneel & slagroom
• Caramelsiroop & slagroom
Met een (h)eerlijke Tony Chocolonely!

Onze koffie is een eigen blend met een Rainforest Alliance certificaat.
Hierdoor weten wij dat onze koffie volgens Fair Trade verhandeld wordt en van 

goede komaf is. 

De koffiebonen zijn per zak voor slechts €8,50 te koop voor thuis of als kado.

English Breakfast, Earl Grey, Groene thee met Citroengras, Rooibos, Witte thee met 
Jasmijn, Vruchten thee (California Kiss).
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Liliac Chardonnay Orange 
Private Selection 2015

The Orange Republic Godello 2016, 
D.O. Valdeorras

MMM’ Macho Man Monastell 2015, 
D.O.P. Jumilla
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29

Transsylvanië

Spanje

Spanje

Ongefilterde stevige witte wijn, vanille, 8 mnd Transsylvanisch 
eikenhout, bio.

Verfijnde wite wijn, citrus, tropisch met aangenaam bittertje.

Volfruitige rode wijn, perfecte harmonie, zachte tannines.

Fles wijn mét poeha
Wit

Rood

Witte wijn
Aljibes “Recuerdos”, La Mancha, Spanje
Verdejo & Sauvignon Blanc
Verfrissende wijn met aroma’s van tropisch fruit en gisting.

Weingut Tinhof, Burgenland, Oostenrijk BIO
Grüner Veltiner & Riesling
Aroma’s van citrus en bloemen, fris en perfect in balans.

Marrenon “Grand Marrenon”, Luberon, Frankrijk
Grenache Blanc & Vermentino
Bloemige en fruitige aroma’s van witte bloemen (meidoorn, acacia) en perzik. 
In de mond tonen van hout, vanille en honing. Mooie zuurgraad.

Chai Mas Blanc, Pays d’Oc, Frankrijk
Zeer elegante wijn met aroma’s van tropisch fruit, perzik en witte
bloemen en een hint van vanille en geroosterd brood.

Rode wijn
Marrenon “Les Grains”, Luberon, Frankrijk
Merlot
Mooie kerskleur met een intense neus van vers geplukt fruit. 
De smaak is rijk met rood fruit. Zacht en fruitig in de mond met zachte tannines.

Tinhof Noir, Burgenland, Oostenrijk BIO
Zweigelt, Blaufrankisch, Sankt Laurent
Diep kersenrood van kleur. In de neus een mooie kruidigheid vermengd
met kersenfruit en een licht aardse toon.

Bocca della Verita, Salento, Italië
Primitivo
Fluweelzacht maar met structuur en body, zoals kan worden verwacht van een 
Primitivo. Gekonfijt fruit, kruiden, tabak en zoethout. Met 8 maanden barrique een 
echt krachtpatser.

Neropasso Rosso IGT, Veneto, Italië
Een kruidig bouquet met hinten van kersen en pruimencompote. 
De smaak is fijn en fluwelig, mooie lengte en met zachte tannines.

Rosé
Marrenon “Les Grains”, Luberon, Frankrijk
Rosé Merlot
Een zalmroze kleur en een expressieve neus van rode bessen en wilde aardbeien. 
Rond en sappig met tonen van mango in de smaak. Top rosé uit de Luberon.

Bubbels
Parxet, Cava Cuveé 2, Spanje BIO

Bieren Fles
Bear Cider Original Glutenvrij
Blue Sheep Goldy Locks Tripel
Brouwersnös Frolijke Frans Pale Ale
Brouwersnös Ne Toffen Amber
Eanske Heilige Jacobus Session IPA
Eanske Het Ei van Kolumbus American Amber
Gulpener Oud Bruin Oud Bruin
Gulpener Ur-pilsner Biologische Pilsner
Othmar Winter Rood Red Lager
Othmar Rauch Rookbier
Rigters I Like Big Hops American IPA

Smokkelaar La IPA Bonita American IPA
Stanislaus Brewskovitch TUKR Red IPA
Stanislaus Brewskovitch Barry Weizen Weizen
Veltins Radler Radler
Veltins Radler Alkoholfrei Alcoholvrij
Veltins Alkoholfrei Alcoholvrij

Twentsche Foodhal  \\  Echt Eten

Rigters WNTR Barrel Aged series 2018
0,5 liter | Gerijpt op bowmore whiskey vaten
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Ons bier assortiment op fles wijzigt regelmatig. 
Vraag onze medewerkers en laat je verrassen! 
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Bieren Tap
Gulpener Pilsner Premium Pilsner
Chateau Neubourgh 0,3 ltr. Superior Pilsner
Gulpener Ur-Hop Biologische IPL
Gulpener Ur-Weizen Biologisch tarwebier
Gulpener Plato 1825 Imperial Lager
Gulpener Aan Lager Wal Session IPL
Gulpener Spicy Roger DIPA
Gulpener Wisseltap
Gerardus Blond Blond
Gerardus Dubbel Dubbel
Gerardus Tripel Tripel 
Lokale brouwers:
Brouwersnös Zwaar Geschut Quadruppel
Eanske 1325 American Pale Ale
Rigters NONSTOP HOP IPA 2019
Wisseltap lokaal
Proeverij van 4 tapbieren, waarvan 1 Gulpener en 3 lokale bieren
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Iets Sterker
Rum vanaf 
Whiskey vanaf 
Koffie,- amandel- of vanille likeur 

Longdrinks & Cocktails
Melon Madness
Tequila Sunrise
Rum fritz-kola
Mojito
Long island ice tea
Virgin Mojito
Virgin Moscow Mule

Gin
Gin Tonic
Whisper man’s gin met citroen of gember

Gin Tonic Special
Bobby’s gin met sinaasappel & kruidnagel

Gin Tonic Special
VL92 Gin met limoen

Spiced Ginever
Smaaksensatie met munt & limoen

Ladrón Mencia 2016, D.O. Bierza
29

Spanje

Complexe rode wijn, puur, kruidig, elegant. 
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Chef-kok Fraenk DADDY COOL en zijn team The Rocking Kitchen bereiden voor 
u de heerlijkste Indonesische gerechten volgens authentieke familierecepten. 
Laat u verrassen door de onvervalste Rock & Roll twist die de verschillende 
gerechten meekrijgen. 

DADDY COOL & 
The Rocking Kitchen

Soto VEGA of kip
Rijk gevulde, kruidige Indonesische maaltijdsoep, met o.a. taugé, 
aardappel, ei, gebakken uitjes. 

Ajam Pedis
Hete Kip. Heerlijk, kruidig en pittig kipgerecht. Met rijst, atjar, gebakken 
uitjes en cassavekroepoek.

Sateh varkenshaas/kip/vega
3 stokjes varkenshaassateh of kipsateh of vegasateh, 
met rijst, atjar, satehsaus, gebakken uitjes en cassavekroepoek.

Satehmenu  
4 stokjes varkenshaassateh of kipsateh, of vegasateh met gado gado, rijst, 
atjar, satehsaus, gebakken uitjes en cassavekroepoek.

Rendang        
Indonesische runderstoof in een mild pittige kokossaus. Met rijst, atjar 
tjampoer, gebakken uitjes en cassavekroepoek.

Geroosterd buikspek
Geroosterd Indonesisch buikspek. Met rijst atjar tjampoer, gebakken uitjes 
roedjaksaus en cassavekroepoek.

Gado Gado VEGA of Vegan        
Zeer gevarieerde koude groenteschotel, met o.a. aardappel, boontjes, 
komkommer, taugé, pindasaus en cassavekroepoek.

Rak Aduh. Hapjesplank (to share)
Indonesische proeverij! Laat u verrassen door de Chef! 
Met o.a. rendang, sateh en geroosterd buikspek!

Tjendol
Heerlijk verfrissende tropische drank van kokosmelk, 
gula djawa (Javaanse suiker) en groene meeldruppels.
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Tinkus
Met zijn smaken zal Tinkus u naar Bolivia brengen een land in het hart van 
Zuid-Amerika. Levendige kleuren, rijke smaken, nieuwe texturen en bijzondere 
kruiden zijn allemaal perfect gecombineerd om u een unieke ervaring te geven. 
Wij bieden enkele van de meest traditionele gerechten aan met de originele 
recepten van oma’s, maar met lokale producten.
Dit is comfort eten uit de Andes maar dan in Enschede. 
Dare to take a bite of Bolivia!

Inca Bowl met kipnuggets 8,5
Bio Quinoa salade met avocado, mais, zwarte bonen, rode kool, augurken, 
uitjes, paprika, wortel, zoete aardappel en een jalapeño-dressing (niet 
pittig).

Salteñas
Deze knapperige Boliviaanse pasteitjes worden vaak verward met 
empanadas. Salteñas worden echter gebakken in de oven en niet 
gefrituurd. Het deeg is licht zoetig en de sappige vulling van kruiden, 
aardappel, ei en vlees/groenten is hartig. Het contrast tussen zoet, hartig, 
knapperig en sappig is wat de salteña zo bijzonder maakt.
Keuze uit rundvlees, kip of groenten.

Quinoa Kipnuggets met frietjes +2
Huisgemaakte kipnuggets met een knapperige quinoa-crust, geserveerd 
met verschillende huisgemaakte sausjes naar keuze. Sausjes: huacatay 
mayo, jalapeño mayo, verse salsa, ketchup, mayo of BBQ.  
 
Cassave- en bak banaantjes

Inca Burger
Twee knapperige kip burgers gepaneerd in bio quinoa gereserveerd met 
kaas, bakbanaan, sla en huisgemaakte saus geserveerd met frietjes
Vegetarisch is ook mogelijk.

Choritaco
Twee overheerlijke taco’s met authentieke chorizo, verse sla, ui, avocado, 
tomaat, koriander, jalapeño en een huisgemaakt sausje.

Churros
Heerlijk huisgemaakte churros, geserveerd met chocoladesaus of dulce de 
leche en slagroom.

Hapjesplank voor 2 personen (to share) 
Latijns-Amerikaanse borrelplank: Een plank met typisch 
Latijnse hapjes van verschillende landen.

Taco Mix
Twee overheerlijke verschillende taco’s met authentieke Latijns 
Amerikaanse-fusion smaken en een huisgemaakt sausje.
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Omma’s Kitchen
Annyeonghaseyo! Eomma spreek je uit als Omma en betekent ‘mama’ in het Koreaans. Mama zijn, is toewijding oftewel ‘devotion’. Devotion is het belangrijkste 
ingrediënt uit de Koreaanse keuken. Het land bewerken, zaaien en oogsten of het bereiden van de heerlijke gezonde Koreaanse gerechten, alles wordt met dezelfde 
devotion gedaan. Omma’s Kitchen brengt met pure en traditionele lokale producten Korea een stukje dichterbij.

Koreaanse sushi
Gimbap, (letterlijk vertaald zeewier rijst”) rijst gerold in zeewier gevuld 
met o.a. ei, komkommer, fried tofu, fried shrimp en rettich

Korean Tapas (een mix van Koreaanse flavors)
Combinaties van o.a. Spicy Crispy Chicken drumsticks, Koreaanse 
sushi, Bulgogi wrap (letterlijk vertaald “vuurvlees”) leuk om te delen 
en lekker bij de borrel!

Koreaanse noodles
“Japchae” glasnoodles van zoete aardappel met verschillende soorten 
groente en shiitake in een marinade van soy saus en sesamolie.   
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Army soep
“Budae jjigae” of sausage stew. Een fusion ontstaan in 1954 tussen 
de Koreaanse en Amerikaanse keuken en nog steeds heel erg populair! 
Een rijk gevulde pikante stoofpot/soep met o.a. rookworst, hotdog en 
aardappel.   

Poké Bowl
Bibimbap, een Koreaanse variant van de Hawaïaans Poké Bowl. Rijst 
met verschillende soorten groente, getopt met bulgogi of shiitake en 
daarover een pittige saus van o.a. Gochujang een gefermenteerde 
chilipasta, alles lekker door elkaar mixen en smullen maar!

         

4 Heeft u een allergie, meld het ons.



Imli 
Bij Imli ervaar jij authentiek Indiaas streetfood in Enschede. Eten zoals ze in 
India doen. Denk aan lekkere gekruide hapjes en heerlijke traditionele gerechten 
gemaakt met behulp van eeuwenoude Indiase recepten. Mis deze smaakvolle 
en gezonde Indiase ervaring niet. Wees welkom bij Imli!

Gol Gappas (snackbites)
Krokant ingedeukte bolletjes gevuld met ui, koriander, kikkererwten en 
aardappel. Geserveerd met huisgemaakte tamarinde (imli) en zoet-zure
saus. Één van de populairste Indiase snacks.

Gobi-65 (snackbites)
Krokant gefrituurde bloemkoolroosjes gemarineerd met een Indiaas 
gekruid beslag, omhuld met een dun laagje van fijngesneden knoflook en 
zoetzure saus. Een heerlijke delicatesse uit de straten van India.

Bhaji-pav
De bekende gerecht vanuit de Bollywood hoofdstad Mumbai. Een 
voedzaam groente curry gekookt in een traditioneel mix van specerijen. 
Geserveerd met zachte geroosterd broodjes, kikkererwtensalade en 
pappadum. Een echte aanrader voor de vegetariërs.

Coorgi Pork
Een delicatesse uit de Coorg-regio in Zuid-India. Langzaam gekookt 
varkensvlees in een speciale kruidenmix. Geserveerd met pilau-rijst en 
pappadum.

Happiness plank voor 2 personen (to share)
Krokant gefrituurde gamba’s gemarineerd met een huisgemaakte gekruid 
beslag, Tandoori Kippenvleugels, Gobi-65, Bondaballen (hartige Zuid-
Indiase gekruide oliebollen), Pappadum.
Geserveerd met zoete chilisaus en munt-korianderchutney. De ideale 
borrelplank.

Grill Mix (6 gegrilde kipspiesjes to share)
Chicken tikka (gemarineerd in gember-knoflook pasta, tandoori masala 
& yoghurt) en Hara bhara (gemarineerd in koriander, munt, yoghurt, 
fenegriek en chili). Geserveerd met pilau-rijst, munt-korianderchutney en 
pappadum. 

Chef’s Special – Shahi Chicken Curry
Een klassiek kipgerecht vanuit de Indiaas hoofdstad. Een kipfilet in reepjes 
gesneden met een rijke, zoet-scherpe tomaat en yoghurtsaus afgetopt 
met boter. Geserveerd met pilau-rijst, kikkererwtensalade en pappadums.

Curry Combo
Winter Special: Een heerlijke combo van drie gerechten Shahi Chicken, 
Coorgi Pork en de favoriete Bhaji-Pav. Geserveerd met pilau-rijst, zachte 
geroosterd broodje, kikkererwtensalade en pappadum.

Mango lassi   
Verfrissende tropische yoghurtdrank.
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Heeft u een allergie, meld het ons.
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Bij de burger
Vrouwe Justitia, de Romeinse godin van de rechtvaardigheid, is het  
symbool van de rechterlijke macht. Elke burger van Bij de Burger komt 
direct van het slagersmes en ieder gerecht bevat de meest smaakvolle 
ingrediënten, is blindelings te vertrouwen en is goed afgewogen naar  
de wensen van de consument. De burgers van Bij de Burger maken van iedere 
burger een beter mens. 

Burgers
Black Angus burger van Harry’s farm belegd met verschillende slasoorten, 
rode ui, tomaat, augurk en tomatensalsa.  

       Beefburger
       Chickenburger
       Cheddarkaas beefburger
       Jalapeño beefburger
       Bacon beefburger
       Onionburger met gefrituurde uienringen

      Extra toppings:

       Dubbele burger

Hotdogs         
Broodje wordt belegd met sla, tomaat, rode ui, augurk en tomaten salsa.

       Hotdog met curry
       Jalapeñohotdog met chilisaus

Gehaktballetjes     
4 gehaktballetjes in tomatensaus, licht pittig.

Bitterballen         

       Bourgondiër bitterballen (6 stuks)

       Bourgondiër bierbitterballen (6 stuks)

       Garnalen bitterballen 

       Mix bitterballen (2 stuks van elk)

Friet

Friet met saus

Burgerlijke plank
Voorzien van 2 bitterballen en 2 bierbitterballen, bakleverworst, 
curryhotdog, parmaham en gedroogd spek.

Kindermenu 
       Kinderhotdog met friet
       Verse Jus d’orange 
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Stap 1. Kies basis:

       Boerenyoghurt
       Boerenvla
       Yoghurtroomijs

Stap 2. Kies toppers:

       Kiwi, bastogne en kaneelsuiker
       Banaan en stroopwafel
       Warme kersen & bastogne
       Granola, vers fruit
       Aardbei & chocola (keuze uit wit, melk en puur)
En vele anderen!

Stap 3. Tip! Combineer je eigen toppings.
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The Little Ribhouse Texas kitchen is een initiatief van Ribhouse Texas 
Boekelo, een bedrijf van en voor vleesliefhebbers. De naam ‘Little Ribhouse 
Texas’ zegt het zelf al, de keuken is in country style. We grillen op onze 
knetterende houtskoolgrill, met een voorliefde voor rund en varken.  
Het rundvlees dat wij gebruiken, black angus, is een streekproduct 
van Harry’s Farm van het Reggedal rund. Harry’s Farm staat voor  
duurzaam: een beter milieu, betere gezondheid, eerlijke veeteelt en verantwoorde 
omgang met de dieren.

Country bites (to share)
Spareribs, kippenvleugels, nacho’s, gedroogde ham en stokbrood met 
knoflooksaus.

Nacho's
Tortillachips bedekt met rundergehakt, salsa en cheddarkaas.
Geserveerd met zure room.

Carpaccio van rundvlees

Stokbrood
Gesneden stokbrood met knoflooksaus. Lekker om mee te beginnen.

Spareribs
Heerlijk met onze eigen marinade gemarineerd en bereid op de 
houtskoolgril. 

       Half rack
       Full rack 

Buffalowings
Gegrilde kippenvleugels met of zonder honing.

Ribs & wings
Half rack spareribs en kippenvleugels.

Ribhouse steak
Black Angus kogelbiefstuk van Harry’s Farm Reggedalrund (120 gram). 
Geserveerd met salade en knoflooksaus.

Cowboy Stew 
Runderstoofpotje van Harry’s Farm geserveerd met een halve 
pofaardappel.

Gamba’s
Vier grote tijgergarnalen gegrild op houtskool, ingestreken met 
knoflookolie. Geserveerd met een salade en knoflooksaus.

Pofaardappel
       - met zure room en spekjes
       - met knoflooksaus

Mais kolf
Gegrilde maiskolf met roomboter en honing.

Texas Chocolate Cake
Huisgemaakte chocoladetaart voor de chocolade liefhebber. 
Geserveerd met slagroom.

Crème brûlée
Crème brûlée afgebrand met suiker, brandend op te halen. 
Geserveerd met slagroom

Little Ribhouse Texas

6,95

6,95

10

10

10,5

9,75

9,75

4,5

6,25

De Melkbus is het idee van twee boerenzonen om melk uit eigen stal en  
van eigen koeien te verwerken tot lekkere en eerlijke  zuivelproducten.  
Van gras tot eindproduct, alle stadia van de ontwikkeling zijn in eigen 
beheer. Het unieke van de melk is dat deze niet is bewerkt in zuivelfabrieken, 
hierdoor is de rijke smaak van pure melk bewaard gebleven. Het doel is  
om mensen te laten zien wat er allemaal mogelijk is met melk, zonder dat de 
melk verdwijnt in de massa van de grote zuivelproducenten. 
Winnaar 24 Kitchen Foodtruck Award 2018!

De Melkbus

4,5

6

5

4,5

4
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Smoothies
       Aardbei
       Framboos
       Banaan, kiwi en aardbei
       Superfood (havermout, lijnzaad, framboos, aardbei                                 
       en banaan)

Smoothie bowl
Met vers fruit, granola en kokos
Kies je basis: Aardbei of framboos

Wentelteefjes
Suikerbrood, bolletje ijs en aardbeien.

Poffertjes
Met roomboter, slagroom en poedersuiker.

Warme chocomelk met slagroom
Keuze uit melk, puur of wit.

Eigen gemaakte appeltaart met slagroom

Eigen gemaakte taart van de week 

Kaasplank
Wisselende boerenkazen - vers van de boer - en diverse worsten, 
noten en olijven.

       Medium 4       Large 5
       Medium 4       Large 5

                                              4,5         

Combineer je eigen boerenyoghurt, 
boerenvla of yoghurtroomijs.

4,3

6

Keuze uit extra topping! 
       Warme kersen
      Banaan & karamel
      Aardbei

9,75

3,75

4,5

4,75
+0,5

3,5

6,5

4,75

2019

3,5



5

8,5

8,5

8

8,5

7,75

6,75

5

7

Twentsche Foodhal  \\  Echt Eten

Onze openingstijden
Alle keukens open

16:00 - 22:00

16:00 - 22:00

12:00 - 22:00

12:00 - 21:00

Lunchen & werken

Onze bar is geopend tot 23:00 uur

1

Heeft u een allergie, meld het ons.

Donderdag 

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

7

Maandag t/m vrijdag
van 08:30 tot 17:00.

Bij de Burger serveert lunch 
tussen 11:30 en 14:30.

Foodbar Rauw
Zin in heerlijk comfort food, 100% cruelty free? Dan kun je zeker bij ons 
terecht. Foodbar RAUW heeft BEKENDE gerechten in een nieuw en uniek 
jasje gestoken. Proef jij het verschil?

Nacho’s new style (to share)
Ga voor de nieuwe versie van de standaard nacho’s met tortilla chips, 
tomatensalsa, quacemole en cashew “cheese”. Verrassende smaken!

Snacks met dip(s) (to share)
Kies je snack en match je saus: BBQ, “Knoflook”, “Mayo”, Mosterd, 
Sweet Chili of Ketchup.

       6x “Bitterballen” met saus
       6x Falafel met hummus
       6x “Kip”nuggets met saus
       6x “Kaas” sticks met saus
       6x Crispy uienringen met saus
       Combi snacks ; 
       Wil je al onze snacks graag proberen, neem dan de snackplate 
       met 15 snacks en diverse sausjes.

Schatje patatje
Zak verse huis gesneden, gekruide, zoete aardappel 
friet met “mayo” of ketchup.

Broodje(s)

     RAUW burger, met kaas +1
       Bbq seitan patty of Met home made burgersaus, sla, 
       tomaat en augurk (nee, niet rauw).

       Philli “cheese” steak
       Reepjes “steak” met “kaas”, gebakken ui en paprika.

       “Gyros”
       Turks brood met “gyros”, diverse groente en “knoflooksaus”.

       “Meatbal” sub
       Stokbrood met “gehaktballetjes” in kruidige tomatensaus en 
       “mozzarella”.

Friet met lekkers
Friet met “kaas”, “shoarma”, “knoflooksaus”, chili”mayo” afgetopt 
met gemengde salade.

Kids menu
Smiley frietjes met “kip”nuggets en appelmoes.

De hippe Snert 
Erwtensoep met “rookworst”.

Ceasar Salad
Romaine sla, cherry tomaatjes, ceasar “mayo”, croutons, 
crispy “chicken”, “kaas”crumbs en gerookte kokos.

Zin in iets zoets na of lekkers om mee te nemen? Neem een kijkje in onze 
vitrine voor wekelijks wisselend gebak, taarten en cakes.
(Alles op basis  van melen van de Lonneker molen)

6,75

6,25
5,5

6
6

5,5
10,5

2019

Vaperansa
Wanneer er gesproken wordt over Suriname wordt er meteen gedacht aan 
tropische temperaturen, gezelligheid, gastvrijheid, hechte familiebanden en 
lekker eten. Wij brengen dit alles mee naar de Twentsche Foodhal. Of je nu 
kiest voor een rijstgerecht of een snack, een soep of gemberbier, bij Vaperansa 
komt eenieder aan zijn trekken. Wij steken traditionele Surinaamse gerechten 
in een nieuw jasje. Dit alles met behoud van de typische specerijen die in de 
Surinaamse keuken gebruikt worden.

Warme maaltijd
    Januari: Creamy chicken sensation
    Romige kippenhaas op een bedje van gemarineerde gebakken     
    aardappelen geserveerd met o.a. zoet zure tomaatjes en maiskorrels
    Februari: Bami
    Surinaamse bami, geserveerd met ketjap kipfilet, kroepoek, zuur en   
    pindasaus
    Maart: Moksi Alesi
    Gemengd rijstgerecht geserveerd met o.a. bakbanaan, kroepoek en 
    zuur. Keuze uit; Ketjap kipfilet of Creamy chicken

Vissoep
Goed gevulde vissoep met o.a. batjauwfilet (kabeljauwfilet) & garnalen.

Saoto Supu
Boullion getrokken uit diverse kruiden, gevuld met o.a. tauge, kipfilet, 
gebakken frietjes, ei,gebakken uitjes en spitskool. Maak de Saoto supu 
zelf af met zoete ketjap en een beetje sambal.

Gemberbier
Non-alcoholisch drankje gemaakt van verse gemberwortels.

Hapjeskorjaal voor 2 personen (to share)
Hapjesplank met diverse Surinaamse hapjes zoals kip samosa’s, kip 
loempia’s en vleesbroodjes.

Hapjeskorjaal vegetarisch voor 2 personen (to share)
Hapjesplank met diverse Surinaamse hapjes zoals vegetarische samosa’s, 
vegetarische loempia’s en vegetarische gehaktpasteitjes.

Masala sensation
Masala kipfilet op een bedje van gemarineerde gebakken aardappelen en 
kleurrijk zuur.    
   

10

10

7,5

7,5

8,75

8,75

5

5,5

2,5

Extra! Iedere laatste zondag van de maand is het rotidag. 
Wij hanteren dan een aangepast menu.



Aanbevolen van de bar!

Kunst & Foods arrangement

Zoals je van ons mag verwachten hebben we ook in deze krant weer 
een piekfijne barkaart voor je samengesteld. Voorzien van wijnen 
en bieren, passend bij het seizoen en uitgebreid met verrassende 
nieuwe namen en smaken. 

Gek op bijzondere bieren? Dan mag je Rigters WNTR Barrel Aged 
series 2018 niet missen. Een zware jongen van 11% gerijpt op 
bowmore whiskey-vaten. Verder hebben we drie vaste lokale bieren 
voor je op de tapkraan: Brouwersnös Zwaar Geschut Quadruppel, 
Eanske 1325 American Pale Ale en Rigters NONSTOP HOP IPA 2019. 
Tenslotte is er een wisseltap met telkens een ander lokaal bier. We 
zijn trouwens erg benieuwd naar jullie bier-recensies. Deel ze met 
ons en andere bierliefhebbers via de app Untappd.

Daarnaast hebben we een nieuwe collectie witte en rode wijnen, en 
een nieuwe bubbel voor je op de kaart gezet. Kijk ook vooral even 
naar de selectie ‘Wijn mét poeha’. Hier vind je een aantal prachtige 
luxe wijnen die je per fles op tafel kan laten zetten. Geniet! 

Kunst & Foods is een te gekke belevenis voor families, vrienden 
of collega’s. Onder leiding van een professionele kunstenaar mag 
je jouw creativiteit de vrije loop laten bij het maken van je eigen 
schilderij. Ondertussen krijg je van ons de heerlijkste bieren, 
wijnen of cocktails geserveerd en zorgen we voor fijne muziek ter 
begeleiding. Gezellig!

Kunst & Foods incl: 
•  Bierproeverij – € 47 p.p.
•  Wijnarrangement – € 49,00 p.p.
•  Cocktail-arrangement – € 55,00 p.p.

Wil je er ook graag een hapje bij eten? Regelen we voor je! 
Vraag naar de mogelijkheden aan de bar, of vul het contactformulier 
in op onze website. Bestellen met je telefoon? 

Ja, Leqqr! 
Via www.twfoodhal.nl (powered by Leqqr) bestel je nu simpel via je 
telefoon bij Little Ribhouse Texas, Bij de Burger, Imli, Vaperansa’s, 
Daddy Cool & the Rocking Kitchen, Foodbar RAUW en De Melkbus. 
Blijf in het vervolg gewoon lekker aan tafel zitten en geef je wensen 
door. De koks gaan meteen voor je aan de slag en je krijgt een SMS 
zodra het gerecht klaar is. 

Ook voor take-away! Geniet van de heerlijke Twentsche Foodhal 
gerechten aan je eigen eettafel. Plaats je bestelling, kom naar de 
foodhal en haal je bestelling af voor thuis. 
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Latin dance & mojitos
¡Bienvenido! Ook in 2019 ben je elke eerste vrijdagavond van de 
maand van harte welkom hier op Mojito Project. Deze samenwerking 
tussen Rico Latino en de Twentsche Foodhal is in maart van vorig 
jaar ontstaan en was meteen een schot in de roos. Mojito Project 
is een feest voor iedereen die van Latin dance en muziek houdt, 
hier graag van wil proeven of het gezellig vindt om om wat voor 
reden dan ook aan te sluiten! Elke maand staat er een andere DJ op 
het podium die afwisselend salsa, bachata, kizomba en merengue 
muziek draait.

En elke editie is er een gratis mini-workshop voor iedereen die 
graag eens zijn eigen Latijnse moves op de dansvloer wil proberen. 
En uiteraard houden we ook dit jaar de bar voorzien van voldoende 
mojito’s om de dorst te lessen. 
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