
Dinergerechten zijn te bestellen vanaf 17 uur

DINER



SOEPEN
Al onze soepen worden geserveerd met stokbrood & boter

Westlandse tomatensoep € 3.95

Thaise currysoep € 4.25

Erwtensoep € 4.50
met roggebrood en katenspek

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

Bruschetta  € 2.50 p.p.
geroosterde broodjes met tomaat en basilicum

Onderstaande voorgerechten worden geserveerd 
met stokbrood & boter

Carpaccio van Waards rund € 8.75
met truffelvinaigrette, parmazaan en pijnboompitjes 

Gerookte Noorse zalm € 9.25
met geitenkaas, blinis en limoenmayonaise

Caprese € 8.50
mozzarella, tomaat, avocado en een dressing 
van gedroogde zontomaatjes 



SALADES  KLEIN GROOT

Al onze salades worden geserveerd 
met stokbrood & boter

Salade fruits de mer € 8.95 € 15.25
met gerookte zalmforel, tonijnsalade, 
Noorse garnalen en cocktailsaus

Salade Coppa di Parma € 8.25 € 14.50
met Parmaham, artisjokken en portsiroop

Salade camembert € 7.95 € 14.25
met lauwwarme camembert, tutti frutti, 
appel en balsamico/appelstroopvinaigrette 

HOOFDGERECHTEN
VEGETARISCH  
Quiche le Chevre  € 13.25
geitenkaas quiche met rucola en walnoten

Pasta linguini   € 14.95
met pittige garnalen, rode pepers en roomsaus

HEEFT U ONS  3-GANGEN MAANDMENU AL GEZIEN?



VLEES
Alle vleesgerechten worden geserveerd met groenten en frites

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

Haassaté € 14.50
met kroepoek, atjar, pindasaus & gebakken uitjes

Varkensschnitzel (300 gram) € 15.50

Stamppot van de week € 12.50

Crazy Classic Lady runderburger 
(200 gram) € 12.50
met bacon, cheddarkaas, tomaten en uienchutney

Crazy Classic Gentleman runderburger 
(300 gram) € 14.75
met bacon, cheddarkaas, tomaten en uienchutney

Kip piri-piri € 16.50 
gebraden halve kip in een pittige piri-piri marinade 

Bistro steak  € 18.25
malse bavette met chimichurri 

Ossenhaasspies € 17.25
met cajunkruiden

Tournedos € 20.50
boterzachte ossenhaas   

Keuze uit de volgende sauzen: 
peper, champignon, bearnaise of gebakken champignons
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VIS
Alle visgerechten worden geserveerd met groenten en frites

Kabeljauwhaasje  € 17.50
met saffraansaus en gerookte paling

Gegrilde zalmmoot € 18.75
met ravigottesaus

DESSERTS
Ananas carpaccio € 5.50
met basilicumijs en amarenensiroop

Dessert du chef € 5.75
wisselende lekkernijen

Crêpes  € 6.25
met butterscotch-roomijs en een saus van Licor 43  

Allergenen? Wij hebben een speciale kaart voor u!

INFORMEER NAAR GOLF & LUNCH EN GOLF & DINER  
VOOR EXTRA VOORDELIG GOLFEN 

EN ETEN




