
  

Menukaart  (11.00 tot 17.30)  

 

 

Lunchgerechten:  
 

keuze uit: donker of  wit 

Uitsmijter met beleg naar keuze v.a.           € 7,95 
2 ambachtelijke kroketten met Zaanse mosterd       € 7,50 
 
 

keuze uit: donker of wit 

Broodje huisgemaakte gehaktbal        € 7,75 

Baguette carpaccio met pijnboompitten; Grana Padano en truffelmayonaise    € 7,95 
Baguette gerookte zalm met komkommer en wasabi mayonaise    € 7,75 

Baguette warme boerenham met gebakken ui en honingmosterdsaus      € 7,25 

Baguette gegratineerde brie met pecannoten en honing      € 7,25 

Baguette tonijnsalade          € 6,95 
Flammkuchen met ui, spek en crème fraîche       € 7,95 
 
 

 
Panini “Rijk van Sybrook” 
 

Kaas  
Ham en kaas 
Tomaat mozzarella pesto          € 7,50 
 
 

Soepen: 
Geserveerd met ambachtelijk brood en boter 
 

Oud Hollandsche erwtensoep met roggebrood en katenspek                              € 8,25 

Soep van de dag    (informeer bij onze bedieningsmedewerkers)      € 6,50 
 

 
 

Voorgerechten & salades: 
Geserveerd met ambachtelijk brood en sausjes 
 

Rundercarpaccio, Grana Padano, truffelmayonaise en pijnboompitten                     € 14,50  

Tartaar van gerookte zalm met kappertjes; ui zoetzure groente en wasabi mayonaise      € 12,50  

Salade met gegratineerde brie pecan-noten en honing                 € 12,50 

Breekbrood met diverse sausjes        € 7,00 
 
 
 

Hoofdgerechten: 
Geserveerd met frites en salade 
 

Schnitzel met champignonsaus         € 15,00 

Beef Burger, Cheddar, bacon, huisgemaakte burgersaus     € 15,00 

Paddenstoelenburger, huisgemaakte burgersaus, krokante ui      € 15,00 

Spies van kippendij met pindasaus en kroepoek       € 17,50 

Spies biefstukpuntjes, zoetzure saus          € 18,50 

Chef’s Special           € 20,50 
      
 



Desserts: 
 
Dame Blanche: roomijs met warme chocoladesaus      € 7,50 

Boerenjongens: roomijs, advocaat en boerenjongens      € 7,50 

 
 

 
Borrelkaart 
 
 
Gemengd bittergarnituur (12st. of 18st.)     € 8,25/€12,50 
Ambachtelijke bitterballen met Zaanse mosterd (8st.)    € 7,95 
Gehaktballetjes met satésaus en brood (12st.)     € 7,95 
Kaastengels met chilisaus       € 7,50 
Butterfly garnalen met chilisaus (8st.)      € 8,25 
Mini frikandellen (10st.)       € 7,50 
Mini bamiballen (10st.)        € 7,50 
Vlammetjes met chilisaus (8st.)       € 7,50 
Oude kaas blokjes met mosterd        € 4,95 
Jonge kaas blokjes met mosterd         € 4,95 
Catalaanse worst, Fuet        € 5,95 
Puntzak frites met mayonaise       € 3,25 
 
Breekbrood met diverse sausjes       € 7,00 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bent u langer dan 20 jaar lid bij ons dan heeft u hoogstwaarschijnlijk een Gouden Diner kaart ontvangen. 
Deze kunt u verzilveren tot 1 maart. Mocht u hier gebruik van willen maken dan adviseren wij om dit op 
een vrijdag of zaterdag te reserveren i.v.m. onze aangepaste openingstijden. Dit kan telefonisch of aan 

de bar in het clubhuis. 
 

Bent u nog geen 20 jaar lid maar wil u ook graag genieten van een 3-gangen diner, dan kunt u dit 
uiteraard ook reserveren. Het 3-gangen diner bedraagt € 31,95 p.p. 

 

Wij hopen u snel te zien in ons restaurant. 

 vegetarisch of vegetarisch mogelijk 
Voor overige vegetarische mogelijkheden, informeren onze bedieningsmedewerkers u graag. 
Heeft u een allergie, vertel het een medewerker. Wij gaan zorgvuldig om met uw 
voedselallergie/voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit 
100% uit te sluiten. 

 


