Horeca invulling NGF Competitiewedstrijden 2022
Afspraak maken met Edward Klaver via e.klaver@golfbaanspaarnwoude.nl

Ontvangst

Koffie, thee en roomboter amandelkoek

aangeboden door GC Spaarnwoude

Lunch

Hole in one
2 sneden desembrood met kaas, ham, spiegelei en een kroket
Lunch Break
2 sneden desembrood met zalm en carpaccio en een kopje Thaise kokossoep
Broodjesbuffet
Diverse broodjes belegd met kazen en vleeswaren. Broodje kroket
Koffie, thee, melk of jus d‘orange.
Sandwich buffet
3 sneden desembrood belegd met gerookte zalm, tonijnsalade,
carpaccio, parmaham met pesto en mozzarella met tomaat.
Koffie, thee, melk of jus d’orange.

€ 11,50 p.p.
€ 13,50 p.p.
€ 17,50 p.p.
€ 20,00 p.p.

Borrel

Bittergarnituur mix warm
€ 4,50 p.p.
Receptie garnituur; mix van 2 warme- en 2 koude hapjes p.p
€ 5,25 p.p.
Hollands bittergarnituur (ca 4 personen)
€ 20,00
Ossenworst, leverworst, kaas, kaastengels, bitterballen en gehaktballetjes in pindasaus
Longest drive (ca 4 personen)
€ 30,00
Rijkelijk belegde plank met 40 luxe warme- en koude hapjes, lekker vooraf of bij de borrel

Diner

3 gangen menu I
Thaise curry-kokossoep met stukjes gamba en lente-ui
***
Kogelbiefstuk met seizoensgroenten en saus van tuinkruiden
of
Zalmfilet met seizoensgroenten en een saus van citroen en dille
***
Vanille-ijs met chocoladesaus

€ 31,50 p.p.

Walking Dinner
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

€ 27,50 p.p.

Saté buffet
€ 22,50 p.p.
Bij gelegenheden waar een stevige maaltijd niet nodig is, kan een saté buffet
uitstekend als maaltijd dienen. Compleet gegarneerd met heerlijke bijgerechten.

Dagschotels

Black Angus runderhamburger (ook vegetarisch)
Kipdij- of varkenshaassaté
Fish and chips
Pastaschotel (vegetarisch)
Kogelbiefstuk van Herefordrund
Salade gebakken geitenkaas
Salade gerookte zalm

€ 15,00
€ 18,00
€ 18,50
€ 18,50
€ 19,50
€ 16,00
€ 17,00

