
Dinergerechten zijn te bestellen vanaf 16 uur

DINER



SOEPEN
Al onze soepen worden geserveerd met stokbrood & boter

Westlandse tomatensoep € 3.95
van           tomaten

Bospaddenstoelensoep € 4.25

VOORGERECHTEN
Petit pains met smeersels € 1.75 p.p.
ovenverse mini broodjes met aioli 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 

Gerookte zalm € 9.50
Noorse gerookte zalmrolletjes gevuld met avocado, 
geitenkaascrème en saffraanmayonaise

Geitenkaas omwikkeld met katenspek uit de oven  € 8.50
op een bedje van sla met bietendressing 
(ook vegetarisch te bestellen) 

SALADES  

Al onze salades worden geserveerd
met stokbrood & boter
 KLEIN GROOT

Salade gerookte ribeye   € 8.50 € 14.75
met roodlof, gegrilde pompoen, 
walnoten en balsamico-glacé

Salade gerookte tonijn  € 9.50 € 15.75
met gemarineerde garnalen en Yuzu-mayonaise 



HOOFDGERECHTEN
VLEES
Al onze vleesgerechten worden geserveerd met 
groenten en frites of rijst

Kipsaté € 13.50
met zoetzure komkommer, kroepoek, pindasaus en 
gebakken uitjes. Keuze uit frites of brood               

Varkenshaassaté € 14.50
met zoetzure komkommer, kroepoek, pindasaus en 
gebakken uitjes. Keuze uit frites of brood               

Varkensschnitzel € 15.75
met een krokant korstje

Delflandse runderburger € 13.75
met sla, tomaat, augurk, ui en Jack Daniëls-saus

Ossenhaasspies cajun-style € 18.50 
gemarineerde malse ossenhaas

Hollands hachee potje   € 17.25
stoofpotje geserveerd met rode kool & appeltjes  

Tournedos € 22.00
botermalse ossenhaas    

Bij de vleesgerechten heeft u een keuze uit: 
pepersaus, champignonsaus of gebakken champignons



VIS
Al onze visgerechten worden geserveerd 
met groenten en frites of rijst

Noorse zalm   € 18.25
gebakken zalmfilet met een krokant korstje van 
Trammazini, Grana Padano, basilicum en tomaat

Scholfilet  € 17.25
gemarineerde scholfiletrolletjes gevuld met gamba’s. 
geserveerd met ravigottesaus 

PASTA 

Pasta carbonara Surf ’n Turf    € 16.00
in roomsaus met spek en gamba’s

DESSERTS
Belgische wafel  € 6.50
met apfelstrudel-roomijs en kaneelroom 

Bramen- en kersencrumble  € 5.75
met Mascarpone roomijs

Allergenen? Wij hebben een speciale kaart voor u!

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




