
Dinergerechten zijn te bestellen vanaf 17 uur

DINER



SOEPEN
Al onze soepen worden geserveerd met stokbrood & boter

Westlandse tomatensoep € 3.95

Curry-kokossoep € 4.25
met pulled chicken

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

Rundercarpaccio van het Blauwe Belz rund € 8.75
met olijfolie, Grana Padano, rucola en pittenmelange 

Noordzee tartaartje € 9.25
van steurgarnalen en Noordzee krab met een 
limoen-dillemayonaise

Geitenkaas € 8.50
gegratineerd met biologische, honing en 
macadamia noten 



SALADES  

Al onze salades worden geserveerd met stokbrood & boter

 KLEIN GROOT

Salade fruits de mer € 9.50 € 15.75
salade van gerookte Noorse zalm, makreel,
tonijnsalade en remouladesaus

Caesar salade  € 8.25 € 14.50
met gegrilde kip, ansjovisfilet, ei, 
Grana Padano en caesardressing

Salade blauwaderkaas € 7.95 € 14.25
met witlof, sinaasappel, druiven en 
frisse yoghurtdressing 

HOOFDGERECHTEN
Hummus wraps   € 13.25
ovengegaarde wraps met een puree van kikkererwten, 
spinazie, Provolone kaas en zongedroogde tomaatjes

Lasagne € 14.50
met rundergehakt, tomaat en bechamel-kaassaus                 

Noedels € 14.95
met grote garnalen in een Madrascurry met 
knoflook en lime blaadjes   



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

Bieslandse runderburger (250 gram) € 13.75
met sla, Westlandse tomaten, uienringen, 
Old Amsterdam en frisse hamburgersaus

Halve kip piri-piri € 16.50 
in een pittige marinade 

Bistro steak  € 18.25
malse bavette met chimichurri 

Eendenborstfilet  € 17.25
gelakt met appelstroop en rode port 

Tournedos € 20.50
botermalse ossenhaas    

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

Noorse zalm   € 17.50
met een krokant korstje van zuurdesembrood 
en geitenkaas

Rode mulfilets  € 16.75
gepocheerd in tomaten-basilicumsaus

DESSERTS
Duindoornbesijs  € 6.00
met macarons, gevuld met frambozen, 
hibiscus en aceto balsamico 

Dessert du chef € 5.75
wisselende lekkernijen

Chocoladetaartje  € 6.25
met vloeibare chocoladevulling, 
geserveerd met yoghurtijs  

Allergenen? Wij hebben een speciale kaart voor u!

INFORMEER NAAR GOLF & DINER  
VOOR EXTRA VOORDELIG GOLFEN 

EN ETEN




