
ONTVANGST

Een goed begin is het halve werk, 

daarom heten wij u van harte welkom 

met een heerlijke kop koffi e.

Koffi e/ thee met diverse lekkernijen 
€ 5,00 p.p.

Koffi e/ thee met roomboter amandelkoek
€ 5,50 p.p.

Koffi e/ thee met petit four
€ 6,25 p.p.

Koffi e/ thee met gesorteerd gebak 
€ 7,25 p.p. 

Koffi e/ thee met appelgebak en slagroom 
€ 7,50 p.p.
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LUNCH

 
Hole in One     € 12,50 p.p. 
3 sneden desembrood met kaas, spiegelei  

met ham en een kroket. 

 

Lunch Break     € 14,50 p.p. 
2 sneden desembrood met zalm en  

carpaccio en een kopje soep. 

 

Broodjesbuffet     € 19,50 p.p. 
Diverse broodjes belegd met kazen,  

vleeswaren en een kroket.  

Koffie, thee, melk of jus d’orange naar keuze. 
 

Buffet de Luxe (min. 25 pers.)  € 30,00 p.p. 
Tomatensoep 

Wit- en bruin vloerbrood 

Croissants 

Suiker- en rozijnenbrood 

Diverse bolletjes 

5 soorten vleeswaren 

2 soorten kaas 

Roerei 

Bacon  

Gegrilde tomaat en champignons 

Fruitsalade 

Koffie, thee, melk of jus d’orange naar keuze.

Geen tijd om uitgebreid te lunchen?  

Geen nood, wij zorgen dat er voor aanvang van 

uw ronde een smakelijk lunchpakket gereed 

staat.
 
Lunch to go    € 11,50 p.p. 
2 zachte bolletjes, 1 belegd met ham en  

1 met kaas, candybar en een flesje water of AA. 

 
BAANCATERING

Onderstaande items kunnen wij voor u verzorgen 
in de baan, prijzen zijn inclusief bezorgkosten. 
Mocht u een andere invulling wensen dan is dit 
mogelijk.

Haring met uitjes en zuur  € 4,75 p.p. 
Saucijzen- of kaasbroodje  € 4,75 p.p. 
Wraps met gerookte zalm  € 6,00 p.p.
roomkaas en mosterdmayonaise 

Wraps met kip    € 6,00 p.p.
roomkaas en Ceasardressing 

Mini broodje hamburger   € 6,50 p.p.  



BITS EN BITES

Salty bites            € 2,75 p.p.
Zoute koekjes, nootjes en olijven

Bittergarnituur mix warm         € 5,25 p.p. 
Luxe gemengde mini-snacks 

Receptie garnituur          € 5,75 p.p.
Mix van 2 warme- en 2 koude hapjes p.p. belegd met: 
Filet americain met truffelmayonaise,
Mozzarella met tomaat en pesto

Gerookte zalm met roomkaas

Carpaccio met basilicum, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Tonijnsalade

Gemengde warme mini-snacks
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HIGH WINE

 
Onze High Wine bestaat uit 3 heerlijke gerechten met 
bijpassende wijn voor € 36,50 p.p. 
 

Het eerste gerecht bestaat uit een charcuterie plank, vervolgens 

serveren wij gamba’s al ajillo op lintpasta en de laatste gang 

bestaat uit een rundersteak met een saus van rode wijn en 

gepofte ui en daarbij zoete aardappelfrites met truffelmayonaise.  

De High Wine kan uitbreid worden met een dessertwijn en een 

smakelijk dessert voor € 9,50 p.p. extra.  
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DINER
 

Bent u op zoek naar een bijzondere vorm van dineren 

of smakelijke hapjes tijdens de borrel? Wij bieden 

uitkomst. In een gemoedelijke sfeer worden kleine 
gerechtjes of luxe amuses geserveerd aan u en uw 

gasten. Rondlopend, staand of zittend, onder het genot 
van een hapje en een drankje kunt u gezellig bijpraten 

in een sfeervolle ambiance. 
 

Afternoon tasting    € 22,50 p.p.
Charcuterie plank
*** 

Gamba’s al ajillo op lintpasta 

*** 

Rundersteak met een saus van rode wijn en gepofte ui 
Zoete aardappelfrites met truffelmayonaise  
 

Walking Dinner      € 29,50 p.p. 
Rundertartaar met ei en truffelmayonaise 

*** 

Zeebaarsfilet met risotto en salsa van lente-ui en tomaat  
*** 

Runderentrecote met aardappelgratin, groene asperge en duxelle van  
champignons  

*** 

Crème brûlée van limoen met mascarpone-ijs 
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MENU’S
 

 

I      € 34,50 p.p. 
Thaise curry-kokossoep met stukjes gamba en lente-ui 
*** 

Kogelbiefstuk met seizoensgroenten en saus van tuinkruiden 

of 

Zalmfilet met seizoensgroenten en saus van citroen en dille 

*** 

Vanille-ijs met chocoladesaus
 

II       € 38,50 p.p. 
Carpaccio met rucola, truffelmayonaise, pijnboompitten en 
pecorino  

*** 

Entrecote in kruidenkorst met seizoensgroenten en een saus  
van gepofte knoflook 

of  

Kabeljauwfilet met seizoensgroenten en mosterd-dragonsaus 

*** 

Nougat-ijs met karamelsaus en crumble van koek en amandel

 

III      € 41,50 p.p. 
Tartaar van tonijn met tempura van gamba, Japanse zeewier- 

salade en ponzu saus 

*** 

Flat ironsteak met seizoensgroenten en een jus van rode ui  
en gefermenteerde knoflook  
of 

Zeebaarsfilet met seizoensgroenten en een saus van tomaat,  
basilicum, kappertjes en ui 
*** 

Mascarponecrème met limoncello en sinaasappel 

 

IV      € 43,50 p.p. 
Salade van Parmaham, mozzarella, tomaat en pesto 

*** 

Tournedos van Simmentalerrund met seizoensgroenten en 
champignon-sjalottensaus 

***

Eton mess met aardbeiencompote en mint 

 

 

Wij serveren bij het hoofdgerecht frites of krielaardappeltjes

8



Oosters buffet     € 34,50 p.p.
Een rijke verscheidenheid aan tradities, culturen en 
inheemse invloeden. De exotische en kleurrijke schotels 
zijn even uitnodigend als het prachtige continent waar de 
gerechten vandaan komen.

Bami- en nasi goreng vegetarisch 

Gebakken rijst met ei en groenten

Ajam ketjap

Malse kipdijfi let in ketjap saus
Daging rendang 

Zacht gestoofd rundvlees in pittige kokossaus
Saté babi 

Varkenshaas saté

Sambal goreng telor

Eieren in kokossaus en groene boontjes
Atjar tjampoer

Zoetzure mix van kool, paprika en ui
Kroepoek oedang 

Gebakken garnalenkroepoek

Seroendeng

Mix van geroosterde kokos en pinda’s

BUFFETTEN te reserveren vanaf 30 personen.

Smoked & Grill buffet    € 29,50 p.p.
Bij gelegenheden waar een stevige maaltijd niet nodig is, 

kan een smoked & grill buffet uitstekend als maaltijd dienen. 
Compleet gegarneerd met heerlijke bijgerechten.

Kipdijsaté 

Varkenssparerib
Runderhamburger

Mesclunsalade

Tomatensalade met tuinkruidendressing

Amerikaanse koolsalade

Patatas bravas

Minibroodjes met aïoli
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Graan voor Visch buffet   € 48,50 p.p.
De Europese keuken mag toch wel gezien worden als een
begrip en de meest favoriete keuken in ons land. De geur,
smaak en de verscheidenheid aan gerechten waaruit zij
bestaat, verleiden vele liefhebbers.

Voorgerecht
Tomatenbouillon met een créme van lente-ui en basilicum

Koude gerechten

Klassieke zalmsalade gegarneerd met gerookte zalm, 

paling, Hollandse- en IJslandse garnalen
Seranoham, Coppa di Parma en Fuet Iberico
Rosbiefrolletjes met pesto, pijnboompitten en pecorino

Gegrilde kipfi let op een groene salade met caesardressing
Salade caprese; pomodori met mozzarella en basilicum

Warme gerechten

Varkenshaas met romige truffelsaus
Zalmmootjes met kruidenkorst
Kipdijrolletjes met spek in tomatensaus
Patatas bravas
Aardappelgratin met kaas

Nagerecht

Nougat-ijs met karamelsaus

Mediterraans buffet     € 36,50 p.p.
Eten moet een Zuid-Europese vinding zijn geweest, want geen 
andere keuken weet lifestyle en genot zo te combineren als de 
mediterraanse keuken.

Koude gerechten

Diverse Italiaanse en Spaanse vleesspecialiteiten:
Seranoham

Coppa di Parma
Sobrasade (pittige gerookte Spaanse worst)

Fuet Iberico
Truffelsalami 
Salade caprese; pomodori met mozzarella en basilicum
Groene salade met Griekse fetakaas, komkommer, tomaat, ui en 
olijven

Meloenpartjes met druiven

Warme gerechten

Kipfi let Piri Piri
Tomaten paprikarijst

Doradefi let met limoen
Patatas bravas 

Nagerecht (optioneel)    € 6,00 p.p.
Tiramicello; tiramisu met limoncello 
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BARBECUE te reserveren vanaf 30 personen. 

 
Onze buitenkeuken biedt de avontuurlijke eter alle 

ingrediënten voor een geslaagd kookavontuur. De 
gerechten worden op professionele wijze door onze 

koks voor u bereid. 

American barbecue     € 34,50 p.p.
Kipfilet Piri Piri 
Hamburger van Black Angus rund 

Varkensprocureur van Beemsterlant’s varken 

Zalmfilet in folie met tuinkruiden 

 

De barbecue wordt aangevuld met:

Salade van komkommer, tomaat en rode ui 
Amerikaanse koolsalade 

Groene salade met kruidendressing 

Kruidenboter, aïoli en diverse minibroodjes 

 

Nagerecht (optioneel)     € 6,00 p.p. 
Vanille-ijs met chocoladesaus 
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Barbecue de Luxe    € 39,50 p.p.
Flat iron steak 

Varkensprocureur van Beemsterlant’s varken 

Scharrelhoenboutje 

Doradefilet met limoen 

Hamburger van Black Angus rund 

 

De barbecue wordt aangevuld met:

Gepofte krielaardappeltjes met tuinkruiden 

Knoflooksaus, pittige tomatenrelish, smokey whiskysaus 

Salade van komkommer, tomaat en rode ui 
Amerikaanse koolsalade 

Groene salade met kruidendressing 

Kruidenboter, aïoli en diverse minibroodjes 

 

Nagerecht (optioneel)     € 6,00 p.p. 
Mango-ijs met ananas en passievruchtensaus 
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TROUWEN

Golfbaan Spaarnwoude is door zijn ligging midden 

in het natuur- en recreatiegebied een prachtige plek 

om de dag van uw leven te vieren. De gezellige- en 
gemoedelijke sfeer in combinatie met de mooie 

ruimtes, de luxe aankleding en de mogelijkheid om 

bij mooi weer heerlijk buiten te vertoeven, zoals 

bijvoorbeeld in en rondom ons prieel, maken de locatie 

tot iets unieks. Onze professionele keukenbrigade 
vult de dag graag naar uw wensen in. Of u nu kiest 
voor een mooi diner, een heerlijk buffet of een 

uitgebreid walking dinner, zij zullen u en uw gasten niet 

teleurstellen. 

Trouwpakket 1    € 850,-
Inclusief zaalhuur (diner/feestavond), ballonnen 
en verse bloemen.

Trouwpakket 2    € 1250,-

Inclusief zaalhuur (ceremonie/diner/feestavond), 
ballonnen, witte loper, aankleding prieel en verse 

bloemen.
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FEESTAVOND

Een feest, bruiloft of een jubileum? Bij ons bent u aan het juiste adres! Wij verzorgen uw evenement 

tot in de puntjes. De idyllische ligging, de sfeervolle ambiance en de uitstekende service zijn dé 
ingrediënten voor een geslaagde dag. 

4-uurs binnenlands gedistilleerd         € 27,50 p.p.
Binnenlands gedistilleerde dranken

Verlengen
Wilt u uw arrangement verlengen? Dit kunnen wij aanbieden voor € 9,00 per uur 

Uitbreiden

Heerlijke hapjes tijdens uw feest? Combineer uw feestavond met de “Bits en Bites” op pagina 5

De perfecte afsluiter

De (feest)avond afsluiten met een midnight snack? 

Frites met truffelmayonaise         € 3,75 p.p.
American hotdog          € 5,50 p.p.
Stokje saté           € 5,50 p.p.
Hamburger in een box          € 6,00 p.p.
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ZALEN 

 
Voor elke gelegenheid de gepaste ruimte. Diverse 
(vergader)zalen met elk een eigen karakter en 
mogelijkheden. 
 
Hooizolder 

 

De Hooizolder wordt gebruikt voor vergaderingen, lezingen 

en seminars. Een 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 

diverse opstellingen mogelijk. 

 

Zaalhuur bedraagt € 150,00 per dagdeel 
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‘t buitenhuys

 

Dit 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. 22 deelnemers.  

 

Zaalhuur bedraagt € 200,00 per dagdeel 
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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, 

(bedrijfs)golfdagen 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 circa 100 deelnemers en er zijn 

verschillende opstellingen mogelijk.

Zaalhuur bedraagt € 300,00 per dagdeel 
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‘t Voorhuys 

 

In dit kleine maar sfeervolle restaurant kunt u zowel zakelijk als 

privé in een ongedwongen sfeer genieten van een heerlijke lunch 

of diner. U kunt ’t Voorhuys ook afhuren met familie of vrienden. 

Wij serveren een wekelijks wisselend 2- of 3 gangen menu, waarbij 
de chef gebruik maakt van lokale seizoensproducten en er altijd 

een keuze is tussen vlees of vis.  

 

Driegangenmenu    € 42,50 p.p. 

Voor- en hoofdgerecht    € 35,50 p.p. 
Hoofd- en nagerecht     € 32,50 p.p.
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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. Uw vergadering 
uitbreiden met een heerlijk diner? Kijk 

gerust naar onze menu’s op pagina 8
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4-uur vergaderarrangement    € 320,00 voor (minimaal) 8 personen. Extra deelnemer € 40,00
• Onbeperkt koffie, thee, water 
• Diverse lekkernijen

• Gebruik van audiovisuele apparatuur
• Flip-over

• Parkeren
• Draadloze internetverbinding

• Zaalhuur
 
8-uur vergaderarrangement    € 520,00 voor (minimaal) 8 personen. Extra deelnemer € 65,00
• Onbeperkt koffie, thee, water 
• Diverse lekkernijen

• Luxe broodjes gegarneerd met sla, tomaat, komkommer en belegd met achterham, kaas, ossenworst, filet americain      
        en gerookte kip. Daarnaast nog een broodje kroket. Melk en jus d’orange naar keuze
• Gebruik van audiovisuele apparatuur
• Flip-over

• Parkeren
• Draadloze internetverbinding

• Zaalhuur
 

Aanvullende opties:

Fruitmandje    € 2,00 p.p. 

Saucijzen- of kaasbroodje € 3,75 p.p. 
Smoothie   € 4,50 p.p. 

Groentequiche   € 5,00 p.p. 

Bittergarnituur   € 5,25 p.p. 

Broodjesbuffet    € 19,50 p.p.  

Bovenstaande bedragen zijn inclusief BTW



ARRANGEMENTEN

Par 3/4 arrangement           € 42,50 p.p.
- Ontvangst met koffi e/ thee en diverse lekkernijen
- Greenfee 9 holes (A of B holes)        
- Bittergarnituur
- Diner: hamburger met frites/ satéschotel/ fi sh & chips/ vegetarische pasta

Lunch and Nine arrangement          € 45,00 p.p.
- Lunch break: 2 sneden desembrood met zalm en carpaccio en een kopje soep.
- Greenfee 9 holes championship course

Bunkerarrangement           € 55,00 p.p.
- Ontvangst met koffi e/ thee en diverse lekkernijen
- Greenfee 9 holes (E, D of C holes)       
- Bittergarnituur
- Diner: hamburger met frites/ satéschotel/ fi sh & chips/ vegetarische pasta

Weekendtoeslag € 5,00 p.p.  

Liever 18 holes? €20,00 p.p.  

De arrangementen zijn uit te breiden naar een driegangendiner voor € 17,50 p.p. 
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   Golf Experience         € 62,50 p.p.
   U en uw gasten worden ontvangen in het restaurant met koffi e/ thee en diverse lekkernijen.   
                  Aansluitend komt de professional zich voorstellen waarna de golf experience van start gaat. U krijgt 
1,5-uur    instructie in de basisslagen van de golfsport waarna u het geleerde in de praktijk gaat brengen op  
   de 9 holes Par 3 baan. De professional zal u de eerste holes begeleiden waarna men zelfstandig de  
   holes uitloopt met de meegegeven spelregels. Na de ronde kunt u uitblazen in het restaurant,   
   of als het weer het toelaat op het heerlijke terras, onder het genot van een bittergarnituur welke
   bestaat uit een mix van warme hapjes. Aansluitend staat er een tafel voor u klaar waar u gaat   
   genieten van een heerlijk diner.

De Golf Experience bestaat uit:

- Ontvangst met koffi e/ thee en diverse lekkernijen
- 1,5-uur instructie met aansluitend 9 holes golfen (incl. materiaal)
- Bittergarnituur
- Diner: hamburger met frites/ satéschotel/ fi sh & chips/ vegetarische pasta
- Minimaal 8 personen

FootGolf arrangement            € 62,50 p.p.
FootGolf is de combinatie van voetbal en golf, waarbij hetde bedoeling is de bal in zo min mogelijk trappen in de hole te krijgen. 

FootGolf is zeer geschikt voor groepen vrienden, voetbalteams en bedrijfsuitjes. 

Het arrangement bestaat uit:

- Ontvangst met koffi e/thee en diverse lekkernijen
- FootGolf F holes (onder begeleiding van een professional)

- Bittergarnituur
- Diner: hamburger met frites/ satéschotel/fi sh & chips/ vegetarische pasta
- Minimaal 8 personen 

Weekendtoeslag € 5,00 p.p. 

De arrangementen zijn uit te breiden naar een driegangendiner voor € 17,50 p.p. 
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       CLINICS 
Spaarnwoude Basic  

          

2-uur durende instructie in de basisslagen van de golfsport. In verschillende trajecten maakt u kennis met de lange slag (de 
swing) op de driving range, de korte slag van de baan naar de vlag (het chippen en pitchen) en de bal in de hole vanaf de green 

putten. Onze professionals zullen de deelnemers in diverse wedstrijdjes op leuke wijze wegwijs maken in de golfsport. 
 

€ 360,00 voor (minimaal) 8 personen. Extra deelnemer € 45,00 

 

 

Spaarnwoude Plus 

   

3-uur durende clinic. Men krijgt anderhalf uur instructie op de driving range en op de green, daarna gaat u onder begeleiding 
van de golfprofessional een aantal F-holes spelen. U speelt de holes vervolgens zelf uit. 
 

€ 440,00 voor (minimaal) 8 personen. Extra deelnemer € 55,00    Weekendtoeslag € 5,00 p.p.  

 

 

Spaarnwoude de Luxe   

    

4- uur durende clinic. Ideaal voor een golf (relatie)dag waarbij het programma synchroon loopt met de wedstrijdspelers op de 
grote baan. De professionals laten de deelnemers kennismaken met de basisslagen op de driving range en het korte werk op de 

pitch en putt holes. Aansluitend spelen zij een ronde op de Par 3 baan, waarbij het wedstrijdelement zeker van toepassing is en 
de pro’s de deelnemers met tips- en tricks terzijde staan. 
 

€ 520,00 voor (minimaal) 8 personen. Extra deelnemer € 65,00    Weekendtoeslag € 5,00 p.p.          

          

  

                    Alle clinics zijn inclusief materiaal
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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 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.  
 

Sponsorlidmaatschap (€ 1000,- per jaar, exclusief btw)
– Inclusief Loyaltycard
– Naamsvermelding op de sponsorzuil
– Link naar uw bedrijf op onze homepage
– 2 x 9 holes greenfee
– Uw bedrijf in de picture naar 14.000 lezers van de digitale nieuwsbrief
– 20 dagen van tevoren een starttijd reserveren

– 10% korting in de golfshop 

 

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de afdeling events door de QR code te scannen.
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