
Dinergerechten zijn te bestellen vanaf 17 uur

DINER



SOEPEN
Al onze soepen worden geserveerd met stokbrood & boter

Westlandse tomatensoep € 3.95
van           tomaten

Pompoensoep € 4.25
met pancetta

VOORGERECHTEN
Broodplankje met smeersels € 1.75 p.p.
ovenvers stokbrood met aioli, tapenade en kruidenboter

Bruschetta  € 2.50 p.p.
geroosterde broodjes met olijfolie, ui, tomaat en basilicum 

Onderstaande voorgerechten worden geserveerd 
met stokbrood & boter

Rundercarpaccio van het Blauwe Belz rund € 8.75
met olijfolie, Parmezaanse kaas, rucola 
en pijnboompitten 

Graved Lachs € 9.50
Noorse zalm gemarineerd in rode bietensap, 
met wakame salade en wasabi-mayonaise

Peppadews met roomkaas € 8.50
gegrilde little gem sla met peppadews, 
roomkaas en erwtenpuree 



SALADES  

Al onze salades worden geserveerd met stokbrood & boter

 KLEIN GROOT

Fruits de mer € 9.25 € 15.50
met gerookte Noorse zalm, makreel, 
tonijnsalade en remouladesaus

Caesar  € 8.50 € 14.75
met gegrilde kip, ansjovisfilet, ei en 
Parmezaanse kaas

Serranoham € 9.00 € 15.25
met peer en Manchego (kaas) 

HOOFDGERECHTEN
Tagliatelle portobello   € 13.50
met gorgonzolasaus 

Lasagne € 14.50
met rundergehakt, tomaat en bechamel-kaassaus

Gamba’s met rijst  € 16.00
in pittige tikka masala curry            



VLEES
Alle vleesgerechten worden geserveerd met groenten en frites

Kipsaté € 13.50
met atjar, kroepoek, pindasaus en gebakken uitjes

Varkenshaassaté € 14.50
met atjar, kroepoek, pindasaus en gebakken uitjes

Varkensschnitzel € 15.75
met een krokant korstje

Delflandse runderburger € 13.75
met huisgemaakte tomatenchutney

Stoofpotje van kipdijen  € 17.50 
met rode uien en kastanjechampignons, in een 
saus van Ras el Hanout.  Geserveerd met rijst 

Bistro steak  € 18.25
malse bavette met Chimi Churri marinade 

Shortrib  € 18.50
langzaam gegaarde runderrib in een jus van verse tijm, 
oregano en zwarte knoflook 

Tournedos € 21.50
botermalse ossenhaas    

Keuze uit: 
pepersaus, champignonsaus of gebakken champignons
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VIS
Alle visgerechten worden geserveerd met groenten en frites

Gegrilde botervis   € 16.75
met een salsa van Griekse yoghurt, tandoori, 
koriander en rode ui

Gepocheerde kabeljauwhaas  € 17.75
in een saus van schaal- en schelpdieren met limoengras

DESSERTS
Coupe Delfland  € 5.50
3 smaken sorbetijs 
(gin-tonic, passievrucht en frambozen) 

Kaasplateau € 7.50
3 kaassoorten met vijgencompote en notenbrood

Baklava            € 6.25
met walnoten-ahorn roomijs en gembersiroop  

Allergenen? Wij hebben een speciale kaart voor u!

INFORMEER NAAR GOLF & DINER  
VOOR EXTRA VOORDELIG GOLFEN EN DINEREN!




