Blijf
op de
hoogte

Ook ideaal voor uw evenementen, zowel zakelijk als privé.
Informeer bij ons geheel vrijblijvend naar de diverse mogelijkheden zoals dealerdagen,
bedrijfspresentaties, seminars, personeelsfeesten, bruiloften
en andere evenementen.

Het Hoge Land 2 - 1981 LT Velsen-Zuid
Tel. +31 (0)23 - 538 37 39
events@golfbaanspaarnwoude.nl
www.golfbaanspaarnwoude.nl

Menukaart (vanaf 12:00 uur)

Lunchkaart (tot 17:00 uur)

Sandwiches

Jong belegen Beemsterkaas met mosterddressing		
Achterham met roomkaas van komkommer en dille		
Rundercarpaccio met truffelmayonaise en
Parmezaanse kaas			
1 of 2 rundvleeskroketten
(ook vegetarische groentekroket mogelijk) 3,75
Tonijnsalade met tomaat, ui, augurk,
kappertjes en peterselie			
Amsterdammertje: ossenworst, filet americain,
gegarneerd met ei, ui en zure bom			
Kip in Thaise currysaus met paprika en bosui			
Warme fricandeau, gebakken ui, champignons en pindasaus
Sandwich Spaarnwoude: gegrilde kipfilet, bacon,
komkommer, tomaat, rode ui, augurk en remouladesaus
Gerookte zalm, roomkaas, kappertjes, rode ui,
komkommer en dillemayonaise			

Chefs plateau

7,00
7,50
9,00
7,50
8,50
9,00
9,00
9,00
11,00
12,00

ook te bestellen als diner

Vis: gerookte zalm, vissoep, bacalao kroketjes,
tonijnsalade en 2 mini broodje			
Vlees: carpaccio, uiensoep, paddenstoelen kroketjes,
stoofvlees en 2 mini broodjes			

Croques

Soepen

bruin- of wit vloerbrood

11,50
11,50

in de pan gebakken tosti met eierkorst

Ham en kaas			
Kaas en tomaat			

Scharreleitjes

5,50
5,50

versgebakken bruin- of wit vloerbrood

Omelet ham, champignons, tomaat, ui en belegen kaas
Uitsmijter jong belegen Beemsterkaas			
Uitsmijter spek			
Uitsmijter ham			
Uitsmijter ham en gesmolten kaas			

Wilt u een broodje meenemen?
Bolletje ham of kaas 2,75

9,50
7,50
7,50
7,50
9,00

klein

groot

Erwtensoep met rookworst en bruin brood met spek 4,25 6,75
Liter erwtensoep om mee te nemen 9,50
Uiensoep met croutons gegratineerd met belegen kaas 4,00 6,50
IJmuidense vissoep van Noordzeevis en garnalen		 4,75 7,50

Salades

met brood en boter

klein

Rundercarpaccio met truffelmayonaise,
pijnboompitten en Parmezaanse kaas
10,00
Gerookte zalm, dillesaus, komkommer,
kappertjes en rode ui
10,00
Beef Teriyaki: diamanthaas op groene salade met
bosui, champignons, paprika, ui en komkommer 10,00
Gebakken geitenkaas met spekjes, appel,
zongedroogde tomaat, komkommer
en stroop van balsamicodressing
10,00
Extra brood en boter 		

groot

15,00
15,00
15,00

15,00
2,50

Classics
Varkenshaassaté met pindasaus, atjar, tomaat
en komkommer, geserveerd met frites of stokbrood		
17,50
Kipdijsaté met pindasaus, atjar, tomaat en komkommer,
geserveerd met frites of stokbrood		
17,50
Cheeseburger ‘Black Angus’ op luxe briochebol,
barbecuesaus, rode ui, augurk, tomaat en frites		
14,00
Vegetarische champignonburger op luxe briochebol, 			
truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, rode ui,
augurk, tomaat en frites		
13,50
Fish and chips: gefrituurde kabeljauwfilet met frites,
salade en remouladesaus		
16,50
Kogelbiefstuk met saus van ui en knoflook, salade en frites 18,50

Pasta

Desserts
Vanille-ijs met chocoladesaus, advocaat en slagroom		
Apfelstrudel met kaneelijs en vanillesaus			
Sticky toffeepudding met koffie-ijs			
Graan voor Visch: boerenjongens-ijs met rozijnen en rum
Kaasplankje met 3 soorten, vijgenbrood en 2 minibroodjes
Kinderverrassingsbeker met vanille-ijs
			

Bits and Bites
Longest drive: royaal plateau met diverse hapjes		
Hollands plankje: leverworst, ossenworst, jonge kaas, 		
gehaktballetjes, kaasloempia’s en bitterballen		
Ossenworst met rode ui		
Jong belegen kaas		
Oude reypenaer 		
Ambachtelijke bitterballen (8 stuks)		
Gemengd warm bittergarnituur (16 stuks)		
Vlammetjes met pindasaus		
Kaastengels met chilisaus		
Broodplankje met kruidenboter en aïoli		
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Tagliatelle met gamba’s, rode peper, koreander,
knoflook, basilicum, tomaat en Parmezaanse kaas
18,50
Vegetarische tagliatelle met oesterzwammen, champignons, 			
courgette, room, truffeltapenade en Parmezaanse kaas
16,50

Informeer naar onze weekspecials

7,00
7,00
7,00
7,00
9,00
4,00

Heeft u vragen over allergenen? Wij helpen u graag

27,50
17,50
6,50
6,00
7,00
6,00
11,00
7,00
7,00
5,00

