MENUKAART
Bij het Golfhuisje kunt u genieten van meerdere
out- en indooractivitieiten in combinatie met ontspanning
op ons sfeervolle terras

Volg ons op facebook.com/golfhuisje
Golfhuisje - Rijksweg 205 - 6586 AA - Plasmolen

LUNCH
(12:00 - 16:00 uur)
Tosti’s worden gemaakt met casinobrood van bakkerij D’n Bekker
Tosti kaas of ham

3,10

Jong belegen kaas of gegrilde ham

WARME DRANKEN

Thee				
Koffie		
Espresso			
Dubbele espresso		
Cappuccino			
Koffie verkeerd			
Latte macchiato
		
Warme chocolademelk
+ slagroom

GEBAK

Plak cake			
Appel vlaai
Luxe vlaai van de dag		

Tosti ham en kaas
2,20
2,40
2,40
3,40
2,60
2,60
3,20
2,60
0,40

Zie het krijtbord of vraag het ons

+ slagroom

Tosti americana			

0,40

3,40

Pindakaas, augurk en sambal

Tosti margherita			

3,40

Jong belegen kaas, tomaat en oregano

Tosti worst			

3,80

Jong belegen kaas, knakworst,
cheddar kaas en paprika kruiden

Tosti hawaii			
1,00
2,90
3,50

3,40

Jong belegen kaas en gegrilde ham

3,80

Jong belegen kaas, gegrilde ham en
ananas

Tosti brie			

3,80

Franse brie, ongezouten walnoten en
bloemenhoning
(13:00 - 17:30 uur)

FRISDRANKEN

Coca Cola / Coca Cola zero
Chaudfontaine rood & blauw
Sinas / Sprite / Bitter lemon
Cassis / Tonic
Rivella
Fristi / Chocomel		
Jus d’orange / Appelsap
Lipton ice tea / Ice tea green
Ranja glas
Ranja kan
Slush puppie			

2,50
2,50
2,50
2,50
2,70
2,50
2,50
2,60
0,80
4,00
1,30

Puntzak friet			

3,40

Geserveerd met mayonaise

Mini menu A			

4,90

Puntzak friet met mayonaise en 3 frikandelletjes

Mini menu B			

4,90

Puntzak friet met mayonaise en 3 bitterballen

Broodje Kroket met mayonaise en mosterd
Broodje Frikandel met maynonaise en curry
Broodje Knakworst met mayonaise en mosterd

3,00
3,00
3,00

BIEREN VAN DE FLES
Brand pils (5%)

2,50

Het welbekende pils uit Limburg. Fris-bitter van smaak

Paulaner hefe-weißbier (5,5%)

5,50

WIJNEN

Pasqua chardonnay (12,5%)

3,70

Deze droge witte wijn uit Italië is fris, fruitig, mild en makkelijk. Een Chardonnay zonder houtlagering met een subtiele zwoele (vanille)toon van de zongerijpte druif. Toegankelijk, vol en elegant met een opwekkende afdronk

Een klassiek Duits weizenbier. Romig, fris en fruitig met banaan
en citrus aroma’s. In de smaak iets kruidig en een vleugje gist

Pasqua sangiovese (12%)

Hoegaarden wit (5%)

Wijn van de Italiaanse rode montepulciano druif. Een mooi gekleurde wijn
met in de neus een zekere kruidigheid en iets van kersen, terwijl de smaak
vrij stevig is met een plezierige nasmaak

4,00

Aroma’s van sinaasappelschillen, koriander en specerijen. Zacht, licht,
matig zoet en zuur, met een subtiel gekruide citrussmaak.

Leffe blond (6.6%)

Sonniges forster tropfchen (8,5%)
3,80

Leffe Blond is het vlaggenschip van Leffe. Het heeft een zoetige, fruitige
smaak met een vleugje bitterheid en een afdronk van sinaasappel.

Texels skuumkoppe (6%)

4,20

Donker witbier met een moutig zoet aroma. Lichte tonen
van karamel, fruitige smaken en weinig bitters

La trappe dubbel (7%)

4,60

Amberkleurig met een ferme schuimkraag. De geur van grapefruit
en een vleugje dennen. Fruitige aroma’s en een lange bittere afdronk

Karmeliet triple (8,4%)

3,20

Half pils, half citroenlimonade. Friszoet en dorstlessend. Ontstaan in
Duitsland voor de fietser die onderweg is (Fahrradler)

Jever fun (<0,5%)		
Alcoholvrij pils uit Duitsland. De alcohol wordt pas na het brouwen
verwijderd, hierdoor een volle kruidige frisse smaak met hopbitter

Pasqua rosato (12%)

3,40

Vriendelijk, toegankelijk, volfruitig en verfrissend. Deze milde, droge rosé uit
de kuit van de Italiaanse laars is verrukkelijk in evenwicht. Naast de zachte
aroma’s van rijp rood proef je de opwekkende, fijne zuren
(13:00 - 17:30 uur)

BORRELHAPJES

Portie bitterballen 8st
Portie frikandelletjes 8st		
Borrelnootjes

4,60

Een zachte en fruitge triple waarin geel fruit en vanille het
aroma bepalen. Iets zoet met subtiele kruidige smaken

Amstel radler (0%)

3,40

Wijnhuis Peter Mertens. Zoete witte wijn met een geur van meloen en
abrikoos. De smaak is zacht en zoet met rijpfruit

4,60

Dit trappistenbier heeft een roodbruine kleur en een licht
fruitige zoetheid met een zachte bitterheid als tegenhanger

Jopen mooie nel IPA (6,5%)		

3,70

2,60

Zin in wat anders? Zie het krijtbord of vraag
ons naar het actuele aanbod

4,30
3,90
2,00

SNOEP

M&M’s / Twix
Chips paprika of naturel
Snicker / Mentos

1,00
1,00
1,00

OLA IJS

Zie het OLA bord of vraag het ons!

Zin in wat anders? Zie het krijtbord of vraag
ons naar het actuele aanbod

LUNCH / DINER

(alleen op reservering)

LUNCH A

LUNCH C

DINER D

DINER E

- vanaf 8 personen -

- vanaf 20 personen -

- vanaf 20 personen -

- vanaf 20 personen -

12 UURTJE

TOMATENSOEP

Vegetarisch tomatensoepje met
lente-ui

Vegetarische tomatensoep en
lente-ui, geserveerd met brood
en kruidenboter

Broodje rundvleeskroket (25%)
Verse boterham met eiersalade

LUNCH B
- vanaf 8 personen -

KLEINE LUNCH
Luxe broodje warme beenham
met ijsbergsla en mosterdsaus
of
(vegetarisch)

Luxe broodje met basilicum pesto,
belegd met rucola, tomaat, jong
belegen kaas, ei en verse kruiden

LUNCHBUFFET
Rundvlees kroket (25%)
Brood van bakkerij D’n
Bekker
Aardappelsalade met verse
bieslook
Rucola salade met radijs en
pijnboompitten
Verschillende vleeswaren
Gevulde eitjes
Vers gegrilde zalm
Verschillende kaassoorten
Tomaat met basilicum en
mozzarella
Verschillende soorten jam met
crackers

HAMBURGERBUFFET
Frietjes
Rucola salade met radijs en
pijnboompitten
Zelf samenstellen:
Verse broodjes
Hamburger (180 gram)
Verschillende kaassoorten
Tomaat
Botersla
Augurk
Rode ui
Komkommer
Verschillende sauzen

BARBECUE
Pasta salade met verse pesto
en o.a. cherrytomaten en feta
Aardappelsalade met verse
bieslook
Rucola salade met radijs en
pijnboompitten
Frietjes
Stokbrood
Etagère van vers fruit
Hamburger
Kipspies
Runderworstje
Speklap
Biefstukspies
Knoflooksaus
Cocktailsaus
Mayonaise
Curry

Ook interesse in een borrel inclusief hapjes met uw collegae, vrienden en/of familie?
Vraag het ons en dan bespreken we samen uw wensen

