
Dinergerechten zijn te bestellen vanaf 16 uur

DINER



SOEPEN
Al onze soepen worden geserveerd met stokbrood & boter

Westlandse tomatensoep € 3.95
van           tomaten

Thaise currysoep € 4.25
licht pittige Oosterse soep

VOORGERECHTEN
Brood met smeersels € 1.75 p.p.
broodjes met aïoli en kruidenboter

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

Onderstaande voorgerechten worden geserveerd 
met stokbrood & boter

Runder carpaccio € 8.75
dun gesneden carpaccio met Grana Padano, rucola en 
geroosterde pijnboompitten 

Tonijn tostade  € 8.50
met ansjovis, dille-limoen mayonaise en rucola

Vegetarisch  € 8.25
geroosterde paprika met Westlandse tomaten, 
verse avocado, geitenkaas en yoghurtdressing

Atlantische zalm  € 9.50
licht gerookte zalm geserveerd met toast en 
kappertjesmayonaise



SALADES  

Al onze salades worden geserveerd met stokbrood & boter

 KLEIN GROOT

Salade parmaham   € 8.50 € 14.75
met mozzarella, Galia meloen, balsamico 
en cashewnoten

Salade fruits de mer  € 9.50 € 15.75
met gerookte Atlantische zalm, tonijnsalade 
en gerookte makreel   

HOOFDGERECHTEN
VLEES
Al onze vleesgerechten worden geserveerd met groenten, frites
of aardappeltaartje

Saté € 13.50
keuze uit kip of varkenshaas (+ € 1,00). Geserveerd met 
pindasaus, atjar, sla, kroepoek en gebakken uitjes               

Wiener schnitzel  € 15.75  
krokant gebakken varkensschnitzel met citroen

Runderburger € 13.75
malse burger van het Wagyu rund met sla, tomaat, 
augurk, ui en saus van geroosterde paprika                                 

Kip-kerrie € 17.00
gesmoord kippenvlees met kerrie Madras, 
verse lime leaves, koriander, cashewnoten en rijst 

Rumpsteak € 17.50
malse Australische runderlende gemarineerd in 
‘smokey rub’, donker bier en basterdsuiker

Picanha € 18.00
gekruide rundersteak van de grill met rode wijnsaus



Tournedos € 22.00
botermalse ossenhaas van het Waards rund

 
Keuze uit: 
pepersaus, champignonsaus of gebakken champignons

VIS
Al onze visgerechten worden geserveerd met groenten, frites
of aardappeltaartje

Makreelfilet   € 17.75
uit de oven met oregano, knoflook, rode uien, 
geroosterde paprika en olijfolie

Atlantische zalmfilet € 18.00
gegrilde zalmfilet met geroosterde sesamsaus en 
cassave chips 

VEGA
Geserveerd met groenten, frites of aardappeltaartje

Groenteburger € 12.75 
gebakken groenteburger met sla, tomaat, augurk, ui en 
een frisse saus van zure room, koriander en limoen

PASTA 

Bolognese    € 15.75
linguine met rundergehakt, saus van tomaat, 
verse basilicum en Parmezaanse kaas

Allergenen? Wij hebben een speciale kaart voor u!



Tournedos € 22.00
botermalse ossenhaas van het Waards rund

 
Keuze uit: 
pepersaus, champignonsaus of gebakken champignons

VIS
Al onze visgerechten worden geserveerd met groenten, frites
of aardappeltaartje

Makreelfilet   € 17.75
uit de oven met oregano, knoflook, rode uien, 
geroosterde paprika en olijfolie

Atlantische zalmfilet € 18.00
gegrilde zalmfilet met geroosterde sesamsaus en 
cassave chips 

VEGA
Geserveerd met groenten, frites of aardappeltaartje

Groenteburger € 12.75 
gebakken groenteburger met sla, tomaat, augurk, ui en 
een frisse saus van zure room, koriander en limoen

PASTA 

Bolognese    € 15.75
linguine met rundergehakt, saus van tomaat, 
verse basilicum en Parmezaanse kaas

SUPPLEMENTEN 

Extra frites €  2.00

Extra aardappeltaartje €  1.75

Extra mayonaise €  0.25 

Extra pindasaus of gebakken champignons €  0.50 

NAGERECHTEN
Dame Blanche € 5.75
drie bollen vanillebourbon roomijs met chocoladesaus

Coupe sorbet € 6.00
coupe van kersen-, mango- en limoenijs

Grand dessert € 8.25
palet van pistache-lolly, chocolademousse met 
Tia Maria, sinaasappelbavarois in amandelcake en 
yoghurt-frambozenijs

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


