Hartelijk welkom!
Hollywoud VIP lounge en balkons, een extra luxe bioscoopervaring
Toegang tot de exclusieve VIP lounge op onze bovenste verdieping.
Comfortabele tweepersoons VIP seat op een van de vier VIP balkons, speciaal
voor u gereserveerd.
Hapjes en drankjes inclusief tijdens de voorstelling en één uur voor aanvang
van de voorstelling. Hierbij geldt de voorwaarde dat u per half uur maximaal
één alcoholisch drankje per persoon kunt bestellen.

VIP HUISREGELS:
Bij Hollywoud is een VIP arrangement een speciale beleving. Wij vinden het
belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt en kan genieten van een
goede sfeer. Om die reden hanteren wij de volgende VIP HUISREGELS:
•
Alcoholgebruik is toegestaan, alcoholmisbruik niet.
•
Buiten het VIP arrangement zijn geen consumpties te koop.
•
Aanwijzingen van het personeel dienen direct te worden opgevolgd.
•
Bij wangedrag en/of overmatig alcoholgebruik is het personeel
gerechtigd om de alcoholische dranken stop te zetten en/of u uit
de bioscoop te verwijderen.
•
Wij werken volgens een ‘fair use policy’.
Dit is een aanvulling op onze algemene bezoekersvoorwaarden.

www.facebook.com/servicebioscoophollywoud
www.instagram.com/hollywoud_service_bioscoop
@Hollywoudbios

Warme dranken

www.hollywoud.nl

Vruchtensappen

•

Koffie

•

Thee: English Breakfast, Earl Grey, Citroen,
Bosvruchten, Afrikaanse Rooibos, Munt,
Perzik-Mango, Groene thee Sencha,
Groene thee Mandarijn-Sinaasappel

•
•
•
•

Espresso, Cappuccino

Frisdranken & Zuivel

Latte Macchiato, Koffie verkeerd, Koffie choco

•

Pepsi Cola, Pepsi Max, Sisi, 7-Up, Cassis,
Sourcy Rood, Sourcy Blauw, Lipton Ice Tea
Original, Lipton Ice Tea Green, Dubbelfrisss
appel-perzik, Dubbelfrisss framboos-cranberry,
Royal Club Bitter Lemon, Tonic, Crystal Clear
Lemon (sparkling), Sourcy Framboos, Rivella

•

Chocomel, Fristi Rood Fruit

Warme chocomel
Portie slagroom

Luxe warme dranken
•

Koffie, Cappuccino, Chocomel Hollywoud (met
slagroom, bonbons en een glaasje Tia Maria)

•

Thee Hollywoud (Legends thee* naar keuze met
een glaasje Tia Maria en bonbons)

•

Koffie, Cappuccino, Latte Macchiato, Chocomel
DeLuxe (met slagroom en zoete lekkernijen)

•

•
•

Thee DeLuxe (Legends thee* en zoete lekkernijen)

•

Koffie, Cappuccino, Chocomel Malteser (met
slagroom, Amarettosiroop en Maltesercrunch)

•

Choco-mallow Fun (warme chocomel met mini
marshmallows en slagroom)

•

Chocolate Kiss (warme chocomel gemixt met
Malibu, geserveerd met slagroom en bonbons)

Jus d’orange, Ananassap, Appelsap
Capri-Sun

Wijn & Sterke dranken
•

Witte wijn (droog, zoet), Rode wijn, Rosé, Port,
Hugo

•

Bacardi, Malibu, Bessenjenever, Passoa,
Tia Maria, Amaretto, Licor 43

•

Flesje Prosecco met twee glazen, met of zonder
Fragoli aardbeienlikeur

•

Henkes Gin & Tonic

•

Cocktails: Blue Lagoon (met alcohol),
San Francisco (alcoholvrij)

* Keuze uit Earl Grey, Rooibos, Lemon, Mint,
Rode Vruchten
U kunt per half uur maximaal één alcoholisch drankje per persoon bestellen.

< 25 jaar? Laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

Bieren

Popcorn

•
•
•
•
•

•

Jupiler van ‘t vat, Palm van ‘t vat
Amstel Radler (2.0%, 0.0%)
Liefmans Fruitesse

Kidtray

Corona, Desperados

•

La Trappe: Wit, Blond, Dubbel, Tripel

Energydrink
•

Zout, Zoet

Kinderarrangement met een frisdrank naar
keuze, popcorn zout of zoet en een lekkernij
(filmspecials uitgesloten)

Friet, Snacks en Broodjes

AA-drink, Redbull

Chips
•
•

Naturel, Paprika, Hamka’s

•

Pringles: Original, Paprika, Hot & Spicy,
Sour Cream & Onion

•

Bugles met Heks’nkaas

Nachochips met salsasaus

Hartig & Zoet
•
•
•
•

Pittige pindamix

•
•

Maltesers, M&M’s: Pinda, Choco, Crispy

Portie kaasblokjes met mosterd
Portie groene olijven zonder pit
Choclait Chips, Stroopwafel, Brownie

•

Friet zonder

•

Sauzen, kleine of grote portie:
mayonaise, ketchup, curry, chilisaus, mosterd,
satésaus, speciaalsaus (mayonaise, curry, uitjes)

•
•
•
•
•
•

Frikadel, Kroket, Mexicano

•

Broodje frikadel, Broodje hamburger, Broodje
kroket, Broodje mexicano

•
•
•

Tosti ham/kaas

Kipnuggets, Popcorn Nuggets
Bitterballen met mosterd
Bittergarnituur met mayonaise
Cheesefingers met chilisaus
Mini loempia’s met chilisaus

Poffertjes met poedersuiker
Churros

Muntdrop suikervrij, Skittles

Het VIP assortiment kan afwijken van het reguliere assortiment. Versie 11-12-2018

< 25 jaar? Laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol
Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.

•

In de VIP lounge worden uw bestellingen aan uw tafeltje opgenomen. Wilt u iets bestellen,
gelieve dit aan te geven door het VIP personeel te wenken.

•

Het all-in concept betekent dat u voor een vaste prijs onbeperkt drankjes en hapjes kunt
bestellen. Hierbij geldt de voorwaarde dat u per half uur maximaal één alcoholisch drankje
per persoon kunt bestellen.

•

Wij verzoeken u om op verantwoorde wijze te bestellen om zo samen met ons verspilling
tegen te gaan.

•

Wij vragen u rekening te houden met een wachttijd voor warme bereidingen, dit kan enige
tijd duren.

•

In verband met de veiligheid willen wij u er op wijzen dat er hoogteverschillen zijn op de
VIP balkons. Let daarom alstublieft goed op de afstapjes en schuine paden wanneer u de
balkons betreedt.

•

De armleuningen tussen de zitplaatsen kunnen, indien gewenst, omhoog of omlaag.

•

De toiletten bevinden zich één verdieping lager en zijn bereikbaar via de trappen.

•

Wilt u gebruik maken van de lift dan kunt u daarvoor terecht bij ons VIP personeel.

•

Mocht u een stoelverhoger willen gebruiken dan kunt u daarvoor terecht bij ons VIP
personeel.

•

In verband met de veiligheid zijn de VIP balkons niet toegankelijk voor kinderen onder de
12 jaar zonder begeleiding van een volwassene.

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan ons VIP personeel.
Wij wensen u een prettige voorstelling!
www.facebook.com/servicebioscoophollywoud
www.instagram.com/hollywoud_service_bioscoop
@Hollywoudbios

www.hollywoud.nl

