WELKOM IN DE ORANGERIE!
Een ideale locatie voor een hapje, drankje, feestje, meeting of vergadering.
Eventueel te combineren met een rondje golfen.
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Vraag het ons gerust.
Golf en gastvrijheid.
Maar nu eerst genieten van al ons lekkers…

Geachte gast,
Geachte gast. Heeft u een voedselallergie of voedselintolerantie?
Meld het ons en wij zullen er zeer zorgvuldig mee omgaan. Kruisbesmetting van
allergenen is in ons bedrijf echter nooit helemaal uit te sluiten.

GOLF & GASTVRIJHEID
Koffie & Thee
Kopje verse koffie of espresso								
Glas thee met keuze uit heerlijke theesoorten				
Verse muntthee met honing en citroen 						
Schuimige cappuccino
								
Koffie compleet (met bonbon, koekje, slagroom en een koffie likeurtje)
Latte Macchiato 								
Irish coffee (Ierse whiskey en slagroom)					
French coffee (Grand Marnier en slagroom)
				
Spanish coffee (Licor 43 en slagroom) 				

€ 2,25
€ 2,25
€ 3,25
€ 2,50
€ 6,50
€ 3,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Choco & Melk
Warme chocolademelk (met slagroom +€0,25)
Melk of karnemelk								

€ 2,50
€ 1,75

Pils & Bier
Hertog-Jan pilsner 							
Speciaal bieren van de tap vanaf
				
(vraag ons naar welk vloeibaar goud er uit de tap stroomt)
Hoegaarden Radler (lemon&lime)
				
Bavaria Radler 0% 		
						
Bavaria alcoholvrij								

€ 2,50
€ 3,80
€ 3,50
€ 3,25
€ 3,00

Frisdranken
Coca Cola, Cola Zero
					
Sprite, Fanta Orange, Fanta Cassis				
Bitter Lemon, Tonic, Rivella
					
Nestea (icetea)
							
Chaud Fontaine rood/blauw
					
Jus d’Orange, Appelsap 			
Chocomel, Fristi 							
Karaf water met ijs, citroen en mint								

€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 2,30
€ 1,95
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Wijnen, gedestilleerd en likeuren
Vraag naar onze wijnkaart voor de wijnen
van Bellingham vanaf		
					
Finca Valdemoya wijnen, fruitig met een lichte bubbel:
Tempranillo Frizzante (rosé)
Verdejo Frizzante (wit)				
Port en Sherry
							
Binnenlands gedestilleerd vanaf 			
Buitenlands gedestilleerd, likeuren etc. vanaf
		

€ 3,70
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,50
€ 2,50
€ 3,50

Heerlijk voor erbij…
Ambachtelijk appelgebak van Bontolie (met slagroom +€0,25)			
€ 2,95
Walnoot boterkoek met caramel van Bontolie
				
€ 2,75
Plankje Golftuin (2/3 personen)
							€ 13,25
(kaas, worst, gerookte zalm, zoete olijven, 4 bitterballen,
borrelnootjes, pesto, brood)
Luxe gevulde bitterballen met mosterd 8st. 			
€ 6,25
Mini kroketjes met mosterd/dille dip 8st. 			
€ 7,75
(chorizo, garnaal en geitenkaas)
Oosterse hapjes mix met chili dip 8st. 			
€ 7,75
Yakitori mini saté met ketjap dip 6st.								 € 8,75
Plankje vers gebakken brood met diverse dips
			
€ 4,25
Zoete olijven
			
€ 3,75

Lunch & Plates
Broodjes
(wit- of bruinbrood)
Gerookte zalmsnippers										 € 7,75
(mierikswortel, zoetzure komkommer, bosui, sla)
Geitenkaas (lauwwarm) 								
€ 7,75
(balsamicostroop, walnoot, geitenkaas kroketje, rucola)
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Gerookte kip
								 		
(notenpesto, avocado, tomaat, amandel, sla)
Kip ketjap (warm)							
(roerbakgroente, atjar, seroendeng, sla)
Huisgemaakte tonijnsalade								
(rode ui, tomaat, kappertjes, sla)
Gezond 										
(kaas, beenham, tomaat, komkommer, ei, rode ui, zoete olijven, yoghurt dressing, sla)
Club Sandwich									
(bacon, tomaat, kaas, gebakken ei, gerookte kip, sla, honing/mosterd/tijm saus)

€ 7,75
€ 8,25
€ 7,50
€ 7,25
€ 8,75

Tosti’s
(wit-of bruinbrood)
Tosti ham/kaas								
Tosti gerookte kip										
(notenpesto, brie, tomaat)

€ 4,50
€ 6,00

Salades
(geserveerd met brood en kruidenboter)
Mozzarella salade								
€ 10,75
(Buffel mozzarella, serrano ham, tomaat, zoete olijven, cashew nootjes, balsamico dressing)
Griekse salade								
€ 10,75
(Feta, komkommer, tomaat, rode ui, olijven, gegrilde paprika, oregano, yoghurt dressing)

Ei gerechten
(wit- of bruinbrood)
Uitsmijter ham en of kaas										
Omelet spek, ui en champignons							

€ 7,25
€ 8,50

Soepen
(geserveerd met brood en kruidenboter)
Tomatensoep met basilicum en room				
Paddenstoelenbouillon met tijm en bos-ui				
Zwolse mosterdsoep met prei					

€ 6,25
€ 6,25
€ 6,25
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Plates
(geserveerd met rauwkost salade)
Frites met kroket, frikandel of kipnuggets				

€ 6,25

Kinderfrites met snack en appelmoes					

€ 4,50

v. Dobben kroketten (2st.)						

€ 7,75

(met frites of brood)
Burgermeester								

€ 14,50

(180gr.runderburger op een bolletje, bacon, kaas, rode ui, augurk
sla, tomaten relish en frites)
Varkenssaté spiezen (200gr.)						

€ 12,75

(satésaus, kroepoek, gebakken uitjes en frites)
Mexicaanse kip wraps 							

€ 13,75

(met salsa, guacemole en zure room)
Gamba’s piri piri										
(met aïoli dip en frites of vers gebakken brood)		

€ 14,75

GOLF & GASTVRIJHEID

Openingstijden:
We hebben regelmatig een besloten feestje dus een belletje van tevoren is verstandig.

Zomertijd:
Di:
Wo:
Do:
Vr:
Za:
Zo:

10:00 – 20:00
10:00 – 20:00
10:00 – 20:00
10:00 – 20:00
10:00 – 20:00
10:00 – 20:00

Wintertijd:
Di:
Wo:
Do:
Vr:
Za:
Zo:

10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 20:00
10:00 – 20:00
10:00 – 20:00

Bij geen reservering kunnen wij eerder sluiten.

