Loungekaart middag
11.00 tot 17.00 uur (m.u.v. de maaltijdsalades)
Gebak
Gebak van de dag
Ambachtelijke appeltaart met slagroom
Appelflap

€4
€4
€3

Lunchgerechten
Geserveerd op wit of bruin vloerbrood

Clubsandwich kalkoenfilet, bacon, tomaat, kaas, komkommer en chilicrème
Rosé gebraden kalfsmuis, kappertjes, rode ui, tomaat en tonijnmayonaise
Gerookte zalmfilet, komkommer, mesclunsla en mosterdsaus
Uitsmijter ham/ kaas/ spek en/-of tomaat V
vanaf
Croque monsieur, open gebakken met ham / kaas en/of tomaat V
vanaf
Twee ambachtelijke kroketten met vloerbrood en mosterd
Belegde zachte broodjes, wit of bruin keuze uit:
ham / kaas / kalkoenfilet / bacon en ei/ gezond V

€9
€9
€9
€7
€6
€8

vanaf € 3

Maaltijdsalades
Geserveerd met brood en boter
Veggie salad met buffelmozzarella, gedroogde tomaat, ei en pecorino
€ 11
Caesar salad met gemarineerde kip, bacon, ei en pecorino
€ 13
Ocean salad met gerookte zalmfilet, rode ui, kappertjes en mosterd crème € 15
Soepen
Geserveerd met brood en boter
Soep van het seizoen
Roma tomatensoep met een vleugje room V

€6
€6

Chef’s lunch special
Goed gevulde lunchplank bestaande uit een kopje soep van het seizoen,
vloerbrood met kalfsmuis en een kleine salade gerookte zalm.
€ 12

To go:
Geen tijd om uitgebreid te lunchen of gewoon graag iets lekker tijdens het golfen?
Belegde zachte broodjes, wit of bruin keuze uit:
ham / kaas / kalkoenfilet / bacon en ei/ gezond V
Appel of banaan
Keuze uit onze salades, in een handig meeneem-formaat
Appelflap
V = vegetarisch of vegetarisch mogelijk

vanaf

€3
€1
€8
€3

Dinerkaart
Vanaf 16.00 uur
Voorgerechten
Gamba pil pil geserveerd met een sneetje brood
Vitello tonato; gebraden kalfsmuis, rode ui, kappertjes en tonijnmayonaise
Caesar salade met gemarineerde kip, bacon, ei en pecorino
Ocean salade met gerookte zalmfilet, rode ui, kappertjes en mosterd crème

€8
€9
€9
€ 10

Soepen
Soep van het seizoen
Roma tomatensoep met een vleugje room V

€5
€5

Hoofdgerechten
Ook mogelijk als senioren portie (S)

Pasta’s:
•
•

Pil pil: gamba’s, rode peper, knoflook en rucola
Caprése: mozzarella, pesto, gedroogde tomaat en rucola

S € 12/€ 16
S € 10/€ 14

Saté van kippendijfilet, pindasaus, kroepoek en atjar (extra stokje +4) S € 12/€ 15
Ierse biefstuk met een romige pepersaus of kruidenboter
Zalmfilet met gamba’s geserveerd met een kruidige hollandaisesaus
Chef’s special

€ 19
€ 21
dagprijs

To go, we hebben ook gerechten om mee te nemen. Informeer bij een van onze
medewerkers
Onze hoofdgerechten (m.u.v. de pasta gerechten) worden geserveerd met rauwkost, frites en mayonaise

Sides:
Broodplankje: diverse broodjes met dippers en roomboter V
Gefrituurde aardappel dippers met een dip van kerrie
Puntzak frites met mayonaise V
Frisse salade

€4
€3
€3
€3

Asperges (3 stuks) met roomboter, peterselie en een gekookt ei

€4

Golf menu
(vegetarisch mogelijk)

€ 22.50
Soep naar keuze
***
Pasta pil pil: gamba’s, rode peper, knoflook en rucola
Of
Saté van kippendijfilet, pindasaus, kroepoek en atjar
geserveerd met frites en mayonaise
***
Vanille ijs met karamel en slagroom (kaas + 3)
V = vegetarisch of vegetarisch mogelijk

Desserts
Vanille ijs met karamel en slagroom V
€5
Toffee karamel meringue met frambozen V
€6
Tête de Moines, Zwitserse koemelk kaas uit de Berner Jura, vers geschaafd en
geserveerd met passend garnituur V
€9

Borrelhapjes
Broodplankje: diverse broodjes met dippers en roomboter V
Tortilla chips: crème fraîche, gesmolten kaas en chilisaus V
Gamba’s pil pil geserveerd met een sneetje brood

€4
€6
€8

Puntzak frites met mayonaise V
Gefrituurde aardappel dippers met een dip van kerrie V
Traditionele bitterballen (8 stuks)
Ambachtelijke bitterballen (8 stuks)
Gemengd bittergarnituur (12 stuks)
“Oer Hollands”: diverse kaassnacks met een mosterdmayonaise ( 6 stuks) V

€3
€3
€4
€8
€9
€5

V = vegetarisch of vegetarisch mogelijk

