Foodhall Scheveningen opent haar deuren op de vernieuwde
Noordboulevard
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Op de Noordboulevard vind je vanaf dit voorjaar de gloednieuwe Foodhall Scheveningen met zestien
verschillende wereldkeukens. Er zijn 300 zitplaatsen aan grote en kleine tafels, verspreid over een grote hal van
1.200 m2.
De verlichting met sfeervolle lampen en straatlantarens, zachte neonletters bij de stands, grote planten, aardse
kleuren en comfortabel meubilair maken de Foodhall knus en gezellig. Iedereen is welkom op dit levendige
marktplein, waar je de hele dag door kunt eten, drinken en relaxen. In het midden van de hal vind je knusse
zitjes bij een haardvuur, of neem je plaats aan de lange bar. Op het ronde podium worden regelmatig
optredens gegeven van bandjes of een dj.

Wereldse gerechten
Foodhall Scheveningen is geïnspireerd op de sfeer van een gezellige, Aziatische markt vol lichtjes en geluiden.
Waar je samen eet en drinkt in één sfeervolle ruimte met een gezellige bar. Het aanbod van de foodstands is
werelds en (inter)nationaal. Na een rondje langs de verschillende food stands is het tijd om een keuze te
maken.
De foodstand-houders vertellen elk hun eigen verhaal. Je vindt er creatieve ondernemers die samen zorgen
voor een unieke look & feel. Ieder met een eigen specialiteit of ambacht, lokaal of van ver.

Bediening aan tafel
Op elke tafel komt een unieke QR-code waardoor het personeel je weet te vinden. Nadat je bij een standje een
gerecht hebt uitgekozen en opgehaald, zoek je een plekje uit waarna je drankjes kunnen worden gebracht.
Bestellen vanaf je strandbedje? Geen probleem! De plekken buiten krijgen een QR-code waarmee je drankjes
kunt bestellen.

Metamorfose Noordboulevard
Op de boulevard van Scheveningen komt de hele wereld samen. Om te flaneren of te zonnen, om samen te
genieten van een welverdiende weekend break of voor een gezellig dagje uit. De huidige Noordboulevard wordt
op dit moment getransformeerd in de sfeer van het mondaine Scheveningen van weleer, maar dan in een
modern jasje. Het wandelgebied wordt verbreed en verlengd, en ook komt er meer groen die de duinen met het
gebied verbindt. Door vernieuwde brede trappen van natuursteen stap je straks vanaf het terras van 500 m2 zo
het strand op.
Won Yip is trots dat het gerenoveerde pand van Foodhall Scheveningen een bijdrage levert aan de vernieuwing
van de Noordboulevard. De buitenkant van het pand wordt gekenmerkt door natuursteen, grote ramen en
decoratief staal, geheel in lijn het nabijgelegen en karakteristieke Kurhaus. Dit geeft de boulevard de grandeur
van weleer. De samenstelling en het karakter van de Foodhall bedenkt de Yip Group in samenspraak met alle
standhouders.
Meer informatie: www.foodhallscheveningen.nl
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