KLOKJE ROND
24 uur
Huis- & voorbereid
Geserveerd/Meenemen

VERWENNERIJ
Ma-Vr 15:00-22:30
Za-Zo 12:00-21:00
Diner
Geserveerd

DAG DOOR DE HELFT
Za-Zo

12:00-17:00

Lunch
Geserveerd

HOTEL RESTAURANT DE BEURS GAAT “KLOKJE ROND”
Hotel Restaurant de Beurs is gestart met een verandering. De hele menukaart is veranderd en heeft een bijzondere twist
gekregen. Een menukaart met een knipoog met een grap erin verwerkt. Een kaart die niet meer menukaart heet, maar
“Lekkere trek”, “De verwennerij” en “Als het nog past”. De gerechten die benamingen hebben als: “Uit de plomp”, “In de
kuip”, “Broodje aap”, geven niet meteen prijs wat het gerecht is. Een genot om lezen en die menig mondhoek doet krullen.
De layout is verrassend, modern en stijlvol, naar ontwerp van hun nieuwe website, die ook een totale make-over
heeft ondergaan.
Wat opvalt aan het nieuwe concept zijn de wijzigingen in tijden. De Beurs biedt nu 24 uur per dag een zeer ruime keus aan
huisgemaakte dagverse gerechten, via een goed gevulde koelvitrine. Deze gerechten zijn in de kaart terug te vinden onder
de benaming “Klokje je rond”. Gerechten als: “In gepakt”, “Hollands Glorie” en “Achter het net” worden vanuit de vitrine
aan u geserveerd of zijn af te halen / mee te nemen. Ideaal wanneer je een snelle lunch op locatie wenst te nuttigen of deze
mee wil nemen naar kantoor. Maar de 24 uur zegt het al, ook tijdens de borrel of voor een zeer laat diner zijn deze
gerechten beschikbaar.
Door het concept is er een verschuiving ontstaan in de restauranttijden. Dagelijks bent u welkom vanaf 8:00 voor de koffie
met gebak (ook wel “Zoete verleiding” genaamd). De lunch is doordeweeks gepresenteerd via het “Klokje Rond” menu en
het restaurant is geopend van 15:00 uur tot 22:30 voor haar overheerlijke warme gerechten.

LUNCH VAN DE KAART
In het weekend wordt er een extra menu toegevoegd aan deze bijzonder kaart, namelijk “Dag door de helft” de benaming
verraad het al een beetje. Dit is de lunchkaart. Het restaurant is op zaterdag en zondag geopend van 12:00 tot 21:00 met
toegevoegde gerechten als “Lekker koppeltje” en “Om & Om”.
Voor groepen vanaf 8 personen kan er ook van maandag tot vrijdag een warme lunch worden geserveerd.
Reserveren minimaal 24 uur van te voren, dan zorgt Hotel Restaurant de Beurs ervoor dat er speciaal voor uw gelegenheid
een kok aanwezig is.

ELKE DAG BIEFSTUK
Deze bijzondere aanpak is voor iedereen even wennen. De schnitzel- en sliptongdag hebben het nieuwe concept niet
gehaald, maar alle liefhebbers van de biefstukdag kunnen hun hart ophalen nu deze voor slecht € 12,50 dagelijks
beschikbaar is.

VROEGE VOGELS
Hotel Restaurant de Beurs speelt niet alleen in op de 24 uurs economie, maar richt zich ook op haar gasten met betrekking
tot Schiphol en de Bloemenveiling. Voor de “vroege vogels” start om 5 uur ’s ochtends al het ontbijt, niet alleen voor de
hotelgast, maar ook voor andere gasten. Niets in huis, geen zin om iets klaar te maken? Stap binnen om een heerlijk
“bodempje te leggen”. Ben je niet zo’n ontbijter, maar meer van de snelle bite, ook daarin voorziet Hotel Restaurant de
Beurs. Met hun “Grijpen en gaan”, ben je snel in en uit voor een goede bak koffie (smaak naar keuze; Cappuccino, Latte
Macchiato, espresso) met een muffin, croissant of donut naar keuze. Ideaal als je onderweg naar je werk bent of om 16:00
’s middags als oppepper.

MOOISTE TERRAS VAN HOOFDDORP
Van dit alles kan natuurlijk ook volop van genoten worden op het meest ideaal gelegen terras van Hoofddorp. Met een
heerlijk uitzicht op de rustgevende fontein, kijken naar voorbijgangers én op die plek genieten van het laatste
zonnestraaltje. Het terras krijgt enige vernieuwing. Je kan er straks heerlijk wat uurtjes vertoeven op de nieuwe
terrasstoelen, mooie nieuwe menage op tafel, genietend van “Aperol Spritz” cocktail die nu op de vernieuwde drankenkaart
“Doorsmeren” staat.

