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Het Hoge Land 2 1981 LT Velsen-Zuid
Telefoon: 023 537 25 49

www.golfbaanspaarnwoude.nl
Email: events@golfbaanspaarnwoude.nl 
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Verscholen in het groene hart van Nederland bevindt zich Golfbaan 
Spaarnwoude, de grootste en meest veelzijdige golfbaan van 
Europa. Een prachtige en inspirerende locatie op slechts steenworp 
van Amsterdam. De ligging biedt de ultieme inspiratie en 
ongedwongen sfeer in ons restaurant, de heerlijke keuken en de 
vriendelijke bediening vormen een basis voor een geslaagde dag. 

Naast de brasserie telt de locatie nog vier verschillende zalen. Alle 
zalen hebben een eigen karakter en is daarom naast een plek voor 
golfers ook “the place to be” voor vergaderingen, bedrijfsfeesten, 
een zakelijke lunch of diner.

WELKOM OP GOLFBAAN SPAARNWOUDE
EEN UNIEKE PLEK VOOR UW ZAKELIJKE BIJEENKOMSTEN
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ZAKELIJK LUNCHEN OF 
DINEREN IN 'T VOORHUYS

Welk doel uw (zaken)lunch of 
diner ook heeft, wij zorgen 
ervoor dat het u en uw gasten 
aan niets ontbreekt en u in een 
prettige sfeer uw bespreking 
kunt voeren. Daarnaast kunt u 
rekenen op professionele en 
attente bediening, zodat uw 
bespreking niet onnodig wordt 
verstoord. Wij weten hoeveel 
er van een meeting kan 
afhangen!
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Wekelijks wisselend 
Driegangenmenu  € 37,50  
Voor- en hoofdgerecht € 32,50  
Hoofd- en nagerecht   € 30,00

Seizoensgebonden, dagvers en 
lokaal zijn de sleutelwoorden voor 
de keuken die de ingrediënten en 
producten vertaalt naar klassieke 
brasseriegerechten in een modern 
jasje. De wijnkaart is gevarieerd 
evenals het wekelijks wisselende 
2- of 3-gangenmenu waarbij de
chef zich laat inspireren door het
seizoen.
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ZALEN
Golfbaan Spaarnwoude heeft voor elke gelegenheid de gepaste ruimte. 3 verschillende vergaderzalen 
met elk een eigen karakter en mogelijkheden.

HOOIZOLDER

De Hooizolder wordt gebruikt voor vergaderingen, lezingen en seminars. Een zeer rustige plek met 
uitzicht over de golfbaan en voorzien van audiovisuele apparatuur, airco en flip-over. Deze ruimte is 
te reserveren tot max. 15 deelnemers en er zijn veel opstellingen mogelijk.

WATERKANT 

De Waterkant biedt dankzij het aangrenzende terras een ideale mogelijkheid voor een presentatie 
waarbij desgewenst binnen en buiten in elkaar over kunnen vloeien. Deze ruimte heeft een prachtig 
wijds uitzicht over de golfbaan en het water. De waterkant heeft een eigen ingang, bar en terras. Door 
zijn afmeting is deze zaal zeer geschikt voor feesten, partijen, bedrijfsgolfdagen of andere 
gelegenheden. Deze zaal is gescheiden van de brasserie, waardoor u altijd met uw eigen gezelschap bij 
elkaar bent. Deze ruimte is te reserveren tot max. 100 deelnemers en er zijn veel opstellingen mogelijk.

'T BUITENHUYS

't Buitenhuys is de nieuwste toevoeging op het aanbod van vergaderzalen. 't Buitenhuys is modern 
ingericht en gelegen aan de green van de 18e hole. Het is een vrijstaande ruimte waar u in alle rust kunt 
vergaderen. De ruimte is voorzien van alle gemakken zoals Wifi, audiovisuele apparatuur, flip-over, een 
keuken, toilet, koffiezetapparaat en koelkast. Deze ruimte is te reserveren tot max. 20 deelnemers en er 
staat 1 lange tafel. Voor 't Buitenhuys geldt een toeslag van € 75,00 per dagdeel. 6



VERGADEREN

Even een meeting tijdens de lunch,  een brainstormsessie, een presentatie of uitgebreid 
vergaderen in een andere omgeving dan kantoor?  

Golfbaan Spaarnwoude is de ideale locatie om ongestoord te werken; inspirerend, bijzonder 
en net even anders. Hier kunt u het nuttige met het aangename combineren in een 
ontspannen, sportieve sfeer.  

Wij beschikken over draadloze internetverbinding, audiovisuele apparatuur en ruime 
parkeergelegenheid.

Heeft u even een pauze nodig of wilt u aan teambuilding doen? Combineer uw meeting dan 
met een sportieve activiteit zoals een ronde golf of een leuke clinic. 

Vanaf € 30,00 p.p. boekt u al een compleet verzorgde meeting. 
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VERGADERARRANGEMENTEN
4-uur vergaderarrangement Basic € 30,00 p.p.

- Ontvangst met diverse lekkernijen
- Onbeperkt koffie, thee en water
- Healthy bar
- Gebruik van audiovisuele apparatuur
- Flip-over
- Gratis parkeren
- Draadloze internetverbinding
- Zaalhuur

4-uur vergaderarrangement Plus € 45,00 p.p.

- Ontvangst met diverse lekkernijen
- Onbeperkt koffie, thee & water
- Diverse broodjes gegarneerd met sla, tomaat,

komkommer en belegd met achterham, kaas,
ossenworst, filet American en gerookte kip.
Daarnaast nog een broodje kroket. Melk of jus
d’orange naar keuze

- Healthy bar
- Gebruik van audiovisuele apparatuur
- Flip-over
- Gratis parkeren
- Draadloze internetverbinding
- Zaalhuur

NB: Bij alle vergaderingen geldt minimaal 8 personen.

Bovenstaande bedragen zijn inclusief BTW.



8-uur vergaderarrangement de Luxe         € 55,00 p.p.

- Ontvangst met diverse lekkernijen
- Onbeperkt koffie, thee & water
- Diverse belegde broodjes gegarneerd met sla,

tomaat, komkommer en belegd met achterham,
kaas, ossenworst, filet American en gerookte kip.
Daarnaast nog een broodje kroket. Melk of jus
d’orange naar keuze

- Healthy bar
- Smoothie
- Gebruik van audiovisuele apparatuur
- Flip-over
- Gratis parkeren
- Draadloze internetverbinding
- Zaalhuur

DRIVE TO SUCCES
Naast de voorgaande zakelijke mogelijkheden bieden wij u ook de mogelijkheid om uw bedrijf in de
schijnwerpers te zetten op de grootste baan van Nederland. Denk hierbij aan uw eigen parkeerplaats, borden op 
uw favoriete holes of uw ‘’eigen’’ afslagplaats op de druk bezochte driving range waar ca. 5.000.000 afslagen per 
jaar plaatsvinden. 

Met 300.000 bezoekers per jaar zal uw bedrijfsnaam of beeldmerk zeker niet ongezien blijven. Geïnteresseerd? 
Neem voor de mogelijkheden contact op met de afdeling Events via events@golfbaanspaarnwoude.nl of
telefonisch op 023-537 25 49. 
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Rijk belegd broodje € 3,75
keuze uit diverse vleeswaren, kaas en brie
Fruit salade  € 4,75
Warme wrap met pittige kip  € 5,75
Warme wrap met pulled pork  € 5,75
Broodje bal met pindasaus  € 6,50
Lunchpakket  € 8,75
2 zachte bollen, 1 ham, 1 kaas, candybar en een flesje water 
Boerenbroodbuffet € 20,00 p.p.
Soep van de dag. Een uitgebreid buffet met ambachtelijke broden en 
bolletjes. Diverse kazen en vleeswaren, zoetwaren, kroket, koffie, 
thee, melk en jus d’orange naar keuze. 

Minimum orderbedrag €100,00. Bezorgkosten n.t.b. 12

RESTAURANT GRAAN VOOR VISCH 
OP LOCATIE

Of het nu gaat om een meeting op kantoor, smakelijke 
broodjes voor de lunch, lekkere hapjes tijdens de borrel, 
of een uitgebreid buffet, wij komen graag naar u toe. 
Hieronder een greep uit de diverse mogelijkheden.
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‘’Bij gelegenheden waar een stevige maaltijd 
niet nodig is, kan een saté buffet uitstekend 

als maaltijd dienen. Compleet gegarneerd met 
heerlijk bijgerechten’’

SATÉ BUFFET 
€ 22,50 p.p.

- Varkenshaassaté
- Kippendijsaté
- Satésaus
- Aardappelwedges
- Groene salade met zoetzure 

komkommer
- Brood met (kruiden)boter
- Kroepoek oedang
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LATE DIENST? WIJ BEZORGEN OOK 
HEERLIJKE BUFFETTEN
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MEDITERRAANS BUFFET 
€ 35,00 p.p.

- Diverse broodsoorten met pesto, 
tapenade en aïoli

- Mediterane vleesplank met seranoham, 
Spinata Romana en chorizo van Iberisch 
varken

- Griekse salade met fetakaas, tomaat, 
komkommer en olijven

- Kippendij "piri piri" in knoflookmarinade
- Varkenribbetjes in salsasaus
- Pittige gehaktballetjes in tomatensaus
- Gnocchi met champignons, lente-ui en 

truffelroom
- Pastaschotel met gamba's en duivelse 

olie
- Panna cotta met karamelsaus, 
     amandelkruim en straciatella-ijs

‘’Eten moet een Zuid-Europese vinding zijn 
geweest, want geen andere keuken weet lifestyle 
en genot zo te combineren als de mediterraanse 

keuken’’
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DRIVE TO SUCCES 
Naast de voorgaande zakelijke 
mogelijkheden kunt u ook uw bedrijf in de 
schijnwerpers zetten op de grootste 
golfbaan van Nederland. Denk hierbij aan 
uw eigen parkeerplaats, borden op uw 
favoriete holes of uw ‘’eigen’’ afslagplaats 
op de druk bezochte driving range waar ca. 
5.000.000 afslagen per jaar plaatsvinden. 

Met 300.000 bezoekers per jaar zal uw 
bedrijfsnaam of beeldmerk zeker niet 
ongezien blijven. Geïnteresseerd? Neem 
dan contact op met de afdeling Events via 
events@golfbaanspaarnwoude.nl of 
telefonisch op 023 - 5372549. 
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