GOLFEN IN DE WINTER OP SPAARNWOUDE
Wintertarief met zomergreens 2018-2019
18 holes Championship course
Week
Weekend

Loyalty
€ 36,50
€ 39,50

Standaard
€ 44,50
€ 46,50

9 holes Championship course
Week
Weekend

Loyalty
€ 20,50
€ 23,50

Standaard
€ 25,50
€ 28,50

Executive/compact courses
Loyalty
Standaard
A holes
€ 13,00
€ 16,50
B holes
€ 11,00
€ 14,00
F holes
€ 7,50
€ 9,00
(Bovengenoemde prijzen zijn geldig van 15 november 2018 t/m 28 februari 2019)
WINTERABONNEMENT
Tijdens de wintermaanden kunt u heerlijk blijven golfen op een goed bespeelbare
baan met zomergreens. Met ons winterabonnement speelt u van 1 november 2018
t/m 28 februari 2019 onbeperkt op alle banen voor slechts € 249,--.
Wilt u meer weten? Vraag bij de receptie/shop naar de voorwaarden.

WINTERCLINICS ( € 160,00 p.p.)
Veel golfers verstoppen de clubs vanaf eind oktober in de kast om ze begin maart weer uit het
vet te halen. Bij golfbaan Spaarnwoude denken we daar anders over. Juist de winterperiode
leent zich uitstekend om te trainen voor het nieuwe golfseizoen. Onze professionals
begeleiden u acht weken lang en zullen er voor zorgen dat u zelfverzekerd aan de start
verschijnt in 2019. De winterclinics starten in november en zijn inclusief driving range ballen.
Elke clinic telt maximaal 6 deelnemers, hierdoor is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht.
7 x 1 uur en 1 x 2 uur: 9 uur
Meegerekend: 1 x baanles van 2 uur
Cursisten: min 3 – max 6 personen
Kijk voor de data op www.golfbaanspaarnwoude.nl/winterclinics

WELKOM IN RESTAURANT GRAAN VOOR VISCH!
Restaurant Graan voor Visch is al vele jaren een vertrouwd adres in Spaarnwoude.
Ons restaurant is gelegen in een nostalgische stolpboerderij en telt naast de
brasserie nog vier verschillende zalen. Alle zalen hebben een eigen karakter en
mogelijkheden voor vergaderingen, grote en kleine groepen of (buiten) feesten.
Rondom het restaurant liggen drie gezellige terrassen, deze liggen heerlijk in de
luwte en altijd in de zon. De grote zonneschermen zorgen ervoor dat het ook bij
warm weer aantrekkelijk vertoeven is.
Onze chef de cuisine Koos van Galen heeft voor dit jaar weer een paar bijzondere
seizoenspecials op zijn lunch- en menukaart geplaatst en is er een mooie wijnkaart
die een breed scala aan diverse mooie- en betaalbare wijnen biedt.
Bent u benieuwd naar onze specials? U bent van harte welkom!
T VOORHUYS
Wilt u in een kleine, maar ongedwongen sfeer genieten van een heerlijke lunch
of diner, dan kunt u gebruik maken van ‘t Voorhuys. Hier serveren wij wekelijks
een wisselend 2- of 3 gangen menu, waarbij de chef gebruik maakt van lokale
seizoensproducten. Er is altijd keuze is tussen vlees of vis.
U kunt ’t Voorhuys ook afhuren met familie of vrienden.
* In de wintermaanden kunt u altijd terecht voor een heerlijke, gevarieerde lunch.
Diner is mogelijk op afspraak.

Volg ons op

