
Het Hoge Land 4 1981 LT Velsen-Zuid

+31 (0)23 - 5383739

info@golfbaanspaarnwoude.nl

www.golfbaanspaarnwoude.nl

F�o�



L�n��ka�� 
tot 17:00 uur

S�n��i��e� op bruin- of wit vloerbrood

Jong belegen kaas met balsamico uitjes      7,50

Warme beenham met mosterdsaus      8,50

2 rundvleeskroketten (vegetarische variant mogelijk)    8,50

Tonijnsalade met tomaat, ui, kappertjes, augurk en yoghurt    8,50

Caprese tomaat, pesto en mozzarella        8,50

Amsterdamse ossenworst met rode ui en piccalilly-mayonaise   9,00

Gebakken kippenlevertjes met champignons, ui en spek in pepersaus  9,00

Gerookte zalm met roomkaas, kappertjes, komkommer, rode ui en mosterd-dillesaus 12,50

Sandwich Spaarnwoude        12,50
gegrilde kipfi let, bacon, komkommer, tomaat, rode ui, augurk en remouladesaus

   

Pulled chicken met taugé, ui, paprika en sambal-mayonaise     9,00

Zuurkool met rookworst en zachtgegaard buikspek      9,00

Cro���’� in de pan gebakken tosti met eierbeslag

Ham en kaas         6,50

Kaas en tomaat        6,50

Uit���j��r� �� ����e� op bruin- of wit vloerbrood

Uitsmijter kaas        8,50

Uitsmijter spek        8,50

Uitsmijter ham        8,50

Uitsmijter ham en kaas       9,50

Omelet met ham, champignons, tomaat, ui en belegen kaas    10,00

M���ka�� 
vanaf 12:00 uur

Inf������ na�� �� ��e�i�l�

Pl����� v�� �� ��e� 
ook na 17:00 uur te bestellen!

Wrap gevuld met gerookte zalm

Carpaccio met truffel-mayonaise

Kaas-rucola kroketje

Seranoham kroketje

Kokos-currysoep met gamba

2 mini broodjes

16,00

Br�o��� t� g�?Br�o��� t� g�?
vanaf 3,50vanaf 3,50

Rus����� witte bol

S�����        klein groot

Thaise curry-kokossoep met kip     4,50  7,00

Erwtensoep met boerenbrood en katenspek     4,50  7,00

Franse uiensoep met kaascroutons      4,50  7,00

S�la�e� geserveerd met 2 minibroodjes

Gebakken geitenkaas       11,00 16,00
met balsamico-uitjes, zongedroogde cherrytomaat, nootjes en spekreepjes

Carpaccio van gegrilde entrecote     11,00 16,00
met gerookte amandelen en mayonaise van zwarte knofl ook 
Caesar         11,00 16,00
met gegrilde kipdij, croutons, komkommer, ei en Parmezaanse kaas 

Gerookte zalm       11,00 17,00

met komkommer, kappertjes, rode ui en dille-mayonaise

Extra brood en boter       2,75

Bakje frites bij de salade      3,50

Bakje zoete aardappel frites bij de salade    4,00 

H�of ds��� �l�
Black Angus runderhamburger      15,00
op luxe briochebol met barbecuesaus, rode ui, augurk, tomaat en frites

Vegetarische burger        15,00
op luxe briochebol met barbecuesaus, rode ui, augurk, tomaat en frites

Kipdij- of varkenshaassaté        18,00

met pindasaus, aardappelsalade, atjar, kroepoek, frites of brood met kruidenboter

Fish and chips         18,50
gefrituurde kabeljauw met saladegarnituur, remouladesaus en frites

Pastaschotel (vegetarisch)       18,50
met zongedroogde tomaatjes, courgette, groene asperge, basilicumroom en Parmezaanse kaas

Risotto (vegetarisch)        18,50
met truffel, champignons, shi-take, oesterzwammen en Parmezaanse kaas

Tagliatelle gerookte zalm       19,50

met basilicumroom, courgette en Parmezaanse kaas

Kogelbiefstuk van Herefordrund      19,50
met een saus van tuinkruiden, bosui, frites en salade

Tournedos van Simmentaler rund      27,50
met een saus van gepofte ui en rode wijn met frites en groentegarnituur

Heeft u een vraag over allergenen? Wij helpen u graag!

Hollands bittergarnituur
leverworst, ossenworst, kaas, kaastengels, bitterballen en gehaktballetjes in pindasaus

20,00

L����� vo�ra� �  ��� �� b�����

De� �rt �
Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom       6,50

Rum rozijnen-ijs met boerenjongens-ijs en slagroom     6,50

Parfait van pistache met amandelen, stoofpeer en slagroom    6,50

Cheesecake met pompoen-ijs en cranberrysaus     6,50

Kinderbeker met vanille-ijs       4,50

Bit� �� Bi�e�
Broodplankje met kruidenboter en aioli            6,50

Jong belegen kaas        6,50

Oude kaas         7,50

Ossenworst met rode ui       8,00

Bitterballen          7,75

Vegetarische bitterballen       7,75

Kaastengels met chilisaus       8,75

Vlammetjes met pindasaus       8,75

Pittige gehaktballetjes in pindasaus      9,00

Gemengd bittergarnituur (16 stuks)      13,50

Gamba’s in duivelse olie met brood      13,50

Longest drive royaal plateau met diverse hapjes      30,00


