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Golfbaan Het Rijk
van Nijmegen
T. 024 397 66 44

Golfbaan Het Rijk
van Nunspeet
T. 0341 255 255

Golfbaan Het Rijk
van Margraten
T. 043 356 99 99

www.golfenophetrijk.nl

Golfbaan Het Rijk
van Sybrook
T. 0541 530 331

Het Rijk Van Margraten serveert verse frites.
Geen conserveringsmiddelen, geen geur- kleur- en smaakstoffen.
Pure ambachtelijke frites, vers gesneden van Limburgse bodem.

Lunchklassiekers tot 17.00 uur
Focaccia monsieur (ham en kaas)
Focaccia madame (ham, kaas en spiegeleitje)

Voorgerechten en salades
€ 5,95
€ 6,95

Kies voor het wit boerenbrood of het ambachtelijke donkere molenaarsbrood
bij onderstaande gerechten

Brood met huisgemaakte kruidenboter
Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas en truffelmayonaise
Zalmcarpaccio met roquette salade en citroendressing
Beide carpaccio’s zijn ook uit te breiden naar een maaltijdsalade

€ 5,75
€ 10,75
€ 10,75
€ 15,25

Gemengde salade met lauwwarme kalkoenfilet, spekjes,
champignons en pittenmix

voorgerecht
hoofdgerecht

€ 11,25
€ 15,95

voorgerecht
hoofdgerecht

€ 11,75
€ 16,75

Twee ambachtelijke kroketten met brood
Uitsmijter ham en/of kaas met brood
Omelet met spekjes, champignons met brood

€ 8,25
€ 8,25
€ 8,50

Toast champignons, met spekjes en ui

€ 9,25

Salade met lauwwarm Val Dieu kaasje, appel en noten
geserveerd met een mango dressing

€ 11,95

Smakelijke 2 voor 1 actie

Proef nu ons signature gerecht, de clubsandwich, bereidt met focaccia brood
Original clubsandwich met kip, bacon, ei, tomaat, kaas en cocktailsaus
Onze specialiteit van het huis, de klassieker onder de lunchgerechten

Gebakken Livar bloedworst met appelpartjes
€ 9,75
Deze herfstklassieker wordt geserveerd met echte Limburgse appelstroop en Toscaans
brood. Livar Limburgse kloostervarkens worden gehouden volgens een eerlijk concept
met de kleinschaligheid en charme van toen en volgens de richtlijnen van nu en dát proef je!
Kies uit een vers belegde witte tarwebloem triangle of een bruine multigranen triangle met :
- Huisgemaakte tonijnsalade
- Brie, balsamico crème, roquette salade en een heerlijke pittenmix
- Carpaccio van ossenhaas met truffelcrème en Parmezaanse kaas
- Gerookte zalm, rode ui, kappertjes en cocktailsaus

€
€
€
€

7,75
7,50
8,75
8,75

Seizoen specials
Laat u verrassen door onze wekelijkse specials op de krijtborden. Onder andere de wisselende
dagsoep en de dagschotel staan hierop vermeld. Aangevuld met overige gerechten informeren
onze bedieningsmedewerkers u hier graag over.

Soepen
Huisgemaakte uiensoep gegratineerd met kaas
Vraag onze bedieningsmedewerkers naar onze wisselende dagsoep

vegetarisch
Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot onze bedieningsmedewerkers. Wij gaan zorgvuldig om met uw
voedselallergie/voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit 100% uit te sluiten.

3-gangen keuze menu
4-gangen keuze menu

€ 6,75
€ 5,75

€ 6,25
€ 3,75

€ 31,00
€ 39,50

Hoofdgerechten en wildspecial
Kogelbiefstuk Limousin met warme seizoensgroenten, pepersaus en frites
Brochette van varkenshaas saté de luxe (200gr) met licht pikante pindasaus,
atjar, kroepoek en frites
Wilde zalmfilet met pasta, geserveerd met dillesaus en zongedroogde tomaatjes
de brede pappardelle pasta draagt bij aan de echte Italiaanse beleving
Visvangst van de week

Voor de kleinere golfer
Keuze uit frikandel / kipnuggets / kroket met frietjes, mayo en appelmoes
Kinderijsje, 2 bolletjes vanille-ijs met slagroom en chocoladesaus

Tot en met 24 maart 2019 kunt u op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
met 2 personen genieten van een heerlijk 3- of 4-gangen diner voor de prijs van 1 persoon.
De keuze menu's vindt u terug in ons restaurant op de krijtborden en wisselen tijdens de
actieperiode geregeld van samenstelling zodat u zich meerdere malen kunt laten verrassen.
Keuken is geopend tot 20.00 uur en de smakelijke 2 voor 1 actie geldt alleen bij reservering vooraf.
Prijzen per 2 personen:

€ 19,50
€ 18,50
€ 19,50
dagprijs

Desserts
Dame blanche
Grand dessert (een selectie van wisselende items)
Warm appelgebak met appeltaart-ijs en slagroom

€ 6,95
€ 7,75
€ 6,95

