
 

 

 

GOLFER'S MENU 
 

Starters 

Vers gemaakte Soep van de week  € 5,00 

Uiensoep  € 5,00 

Broodplankje € 4,50 
met div. smeersels & olijven 

Belegde broodspecialiteiten 'De Groene Ster' 

Ham of Kaas € 4,00 

Brie  € 6,50 
met honing, walnoten en rucola 

De Gezonde Hap  € 6,00 
met ham, kaas, tomaat, ei, komkommer en sla 

Carpaccio  € 6,50 
met pestodressing, kaas, ui, kappertjes  
en zonnebloempitten 

Gerookte Zalm  € 7,00 
met roomkaas, komkommer, ei en sla 

Tonijn Salade  € 7,00 
met kappertjes, ui, ei, appel, tomaat en pestodressing 

Warme Beenham  € 7,00 
met gefruite ui en honing mosterdsaus 

Golfers' Broodje  € 7,00 
ovenbroodje met gebakken ham, spek,  
champignons, ui, en paprika met kaas uit de oven 

Kipsaté op Stok  € 7,00 
met pindasaus en gebakken uitjes 

Maaltijd salades 

Ambachtelijke Zalm Salade  € 9,50 
gemengde salade met tomaat, ei, komkommer  
en lente ui  

Tonijn Salade  € 9,50 
gemengde salade met appel, ei, kappertjes, ui,  
tomaat en pestodressing 

Vegetarische Salade  € 9,50 
gemengde salade met geitenkaas, tomaat, 
olijven, noten en honig 

☛ Geserveerd met stokbrood 

4**** lunch € 9,95 
soep van de week,  
1 sneetje brood met ham of kaas en gebakken ei, 
1 sneetje brood met kroket, en  
een bolletje huzarensalade 

Traditionele Lunchgerechten 

Twee kroketten met brood  € 6,50 

Twee groente kroketten met brood  € 6,50 

Ambachtelijke gehaktbal met brood  € 6,50 

Tosti met ham en kaas  € 4,00 

Tosti Groene Ster  € 4,50 
met brie en pesto   

Tosti Italia  € 4,50 
met salami, tomaat & kaas  

Uitsmijter met Ham en kaas  € 6,50 

Uitsmijter Groene Ster  € 8,00 
Met champignons, ui, paprika, ham en kaas	 

Snel broodje 

Ham of kaas of salami  € 2,50 

Brie  € 3,00 

Kroket  € 3,50 

Groente kroket  € 3,50 

Frikandel  € 3,50 

Plate service 

Ambachtelijke Gehaktbal € 9,00 

Kibbeling  € 9,00 
met remouladesaus 

Kipsaté op Stok € 11,00 
met pindasaus en gebakken uitjes 

Kiphaasjes € 12,50 
met knoflooksaus 

Stoofpotje van Fries Weiderund € 12,50 

 



 

 

 

 

Plate service (vervolg) 

Vegetarische Schotel € 12,50 
Kidneybonen met diverse roerbak groenten,  
tomaat en gegratineerd met kaas 

Mediterrane Schotel € 12,50 
Gyros of shoarma met knoflooksaus 

☛ Geserveerd met gekruide friet en frisse salade 

Diner (vanaf 16.00 uur) 

Wisselende week specials van Vlees  € 14,50 
onze specials staan vermeld op de krijtborden 

Wisselende week specials van Vis € 14,50 
onze specials staan vermeld op de krijtborden 

Vegetarisch Bladerdeegpakketje  € 14,50 
gevuld met spinazie, geitenkaas en noten 

☛ Geserveerd met gebakken aardappelen of friet,  
verse warme groenten en salade 

 

 

 

 

Gebak 

Appelgebak  € 2,50 

Oranjekoek  € 2,50 

Slagroom  € 0,50 

Bij de Borrel 

Bitterballen p.st.  € 0,70 

Bitterballen van de Bourgondiër, p.st.  € 1,00 

Borrelhapje divers [ook vegetarisch], p.st.  € 0,70  

Portie gemarineerde olijven  € 2,00 

Portie droge worst  € 3,50 

Portie belegen kaas  € 3,50 

Tortilla chips uit de oven  € 5,50 
met tomaat, lente-ui en geraspte kaas 

Borrel garnituur (8 st.)  € 4,00 

4**** borrelplank  € 6,95 
4 koude-, 4 warme hapjes en olijven 

Golfers' plate  € 9,00 
18 st. diverse koude en warme hapjes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Volgt u een dieet, of heeft u een allergie? Meld het ons en wij kijken wat we voor u kunnen doen
 


