
    GOLFERS MENU  
 

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

 
 

Starters 

 

Vers gemaakte soep van de week  €  5,00  

Uiensoep     €  5,00 

Broodplankje     €  4,50 

met diverse smeersels & olijven 

 

Belegde broodspecialiteiten “De Groene Ster” 

 

Ham of kaas     €  4,00 

De Gezonde Hap    €  6,00 

met ham, kaas, tomaat, ei, komkommer en sla 

Gerookte zalm     €  7,00 

met roomkaas, komkommer, ei en sla 

Tonijn      €  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 

 

Maaltijdsalades 
 

Ambachtelijke zalmsalade   €  9,50 

gemengde salade met tomaat, ei, komkommer 

 en lente-ui 

Tonijnsalade     €  9,50 

gemengde salade met appel, ei, kappertjes, ui,  

tomaat en pestodressing 

Vegetarische salade    €  9,50 

gemengde salade met geitenkaas, tomaat,  

olijven, noten en honing 

 

* geserveerd met stokbrood 

 

Traditionele lunchgerechten 
 

Twee kroketten met brood   €  6,50 

Twee groentekroketten met brood  €  6,50 

Ambachtelijke gehaktbal met brood  €  6,50 

Tosti met ham en kaas    €  4,00 

Uitsmijter met ham en kaas   €  6,50 

 

 

 

Snel broodje 

 

Ham of kaas     €  2,50 

Kroket      €  3,50 

Groentekroket     €  3,50 

Frikandel     €  3,50 

 

Plateservice 
 

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 

Vegetarische schotel    € 12,50 

kidneybonen met diverse roerbakgroenten, 

tomaat gegratineerd met kaas 

Mediterrane schotel    € 12,50 

gyros of shoarma met knoflooksaus 

 

* geserveerd met gekruide friet en frisse salade 

 

Gebak 
 

Appelgebak     €  2,50 

Oranjekoek     €  2,50 

Slagroom     €  0,50 

 

Bij de borrel 

 

Bitterballen (per stuk)    €  0,70  

Bitterballen van de Bourgondiër  

(per stuk)     €  1,00 

Borrelhapje divers, ook vegetarisch  

(per stuk)     €  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 

Borrelgarnituur (8 stuks)   €  4,00 

4****borrelplank    €  6,95 

4 koude en 4 warme hapjes en olijven 

Golfers plate     €  9,00 

18 diverse koude en warme hapjes 


