
G O L F B A A N  S P A A R N W O U D E  |  B A N Q U E T I N G M A P  2 0 1 9



Bits en Bites

Buffetten

9

13 Barbecue

Diner

17

11

High Tea en High Wine7

Ontvangst3Welkom1

Lunch5

Welkom



Winebar27

‘t Voorhuys29Clinics25

VergaderenFeestavond19

Arrangementen23

Trouwen30

Catering31

21



Verscholen in het groene hart van Nederland bevindt zich Golfbaan Spaarnwoude, een van de 
grootste en meest veelzijdige golfbanen van Europa. Een prachtige en inspirerende locatie op 
slechts steenworp afstand van Amsterdam. 

De uitstekende keuken, de vriendelijke bediening en de ongedwongen sfeer vormen de basis 
voor een geslaagde dag. Wij bieden u een breed scala aan mogelijkheden voor lunches, diners, 
arrangementen, vergaderingen, feesten en bruiloften.

Het Hoge Land 2, 1981 LT Velsen-Zuid
023 538 55 99
www.golfbaanspaarnwoude.nl
events@golfbaanspaarnwoude.nl

GOLFBAAN SPAARNWOUDE
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Een goed begin is het halve werk, daarom heten wij u van harte welkom met een heerlijke kop koffie/thee.

Koffie/thee met assorti van diverse lekkernijen  € 4,25 p.p.
Koffie/thee met appelgebak en slagroom  € 6,25 p.p.
Koffie/thee met gesorteerd gebak  € 6,25 p.p.
Koffie/thee met petit four  € 5,25 p.p.

Welkom

ONTVANGST
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Een borrel, presentatie, receptie of gewoon 
een leuk feest? Laat ons uw zorg uit handen 
nemen!

Golfbaan Spaarnwoude verzorgt uw evenement 
waarbij het culinaire aspect een belangrijke 
rol speelt. Of het nu gaat om een broodje bij 
de vergadering, hapjes tijdens een receptie, 
diner op locatie of de verzorging van uw feest, 
wij staan voor u klaar met 100% toewijding en 
gedrevenheid.

Broodjesbuffet € 17,50 p.p.
Diverse luxe broodjes belegd met jong belegen kaas, brie, 
diverse vleeswaren en rundvleeskroket. Koffie, thee, melk 
of jus d’orange naar keuze.

‘Chef’s lunch’ € 13,00 p.p.
Plateau met kleine lunch items: Soep van de dag, mini 
broodje carpaccio, mini broodje Parmaham met pesto 
en wrap gerookte zalm.

Boerenbroodbuffet € 20,00 p.p.
Soep van de dag. Bruin- en wit vloerbrood, bruine 
en witte bolletjes. Diverse kazen en vleeswaren, 
koffie, thee, melk en jus d’orange naar keuze.

Lunch to go € 8,75 p.p. 
Geen tijd om uitgebreid te lunchen? Geen nood, wij 
zorgen dat er voor aanvang van uw ronde een smakelijk 
lunchpakket gereed staat.

2 zachte bollen, 1 belegd met ham en 1 met kaas, 
candybar en een flesje water.
(Onze broodjes zijn besmeerd met roomboter)

Baancatering 
Onderstaande items kunnen wij voor u verzorgen in de 
baan, prijzen zijn inclusief bezorgkosten. Mocht u andere 
invulling wensen, dan is dit mogelijk.

Haring met uitjes en zuur € 4,25 p.p.
Fruitsalade € 5,75 p.p.
Broodje hotdog € 4,75 p.p.
Wraps met roomkaas, gerookte

zalm en grove mosterdmayonaise € 5,75 p.p.
Wraps met roomkaas en kip 

In caesar dressing € 5,75 p.p.
Saucijzen- of kaasbroodje € 4,75 p.p.

LUNCH
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Deze afternoon tea is een echt feestje voor u en uw gezelschap. Genieten van een gezellige High Tea 
doet u natuurlijk bij restaurant Graan voor Visch met een scala aan hartige- en zoetige hapjes. 
High Tea € 22,50 p.p.
Sandwich met gerookte zalm
Sandwich met gerookte kip
Sandwich met tonijnsalade

Scones met diverse soorten marmelade en geslagen room
Luxe amandelkoekjes met banketbakkerscrème
Slagroomsoesjes
Koffie of thee naar keuze

Maak uw High Tea speciaal met een glaasje prosecco  € 4,75 per glas

HIGH WINE  

Wij ontvangen u met een glas prosecco. Vervolgens serveren wij een proeverij van 4 soorten wijn met 
een bijpassend gerechtje bij ieder glas. De High Wine kan uitgebreid worden met een dessertwijn en 
een smakelijk dessert voor € 7,50 extra p.p. Om dit tot in de puntjes te kunnen voorbereiden vragen 
wij u minimaal één dag van tevoren te reserveren.  
High Wine  € 30,00 p.p.
Glas prosecco
2 witte wijnen met 2 visgerechtjes
2 rode wijnen met 2 vleesgerechtjes

HIGH TEA
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Salty bites  €  1,75 p.p.
Zoute koekjes, nootjes en olijven 

Hollands plankje  € 17,50
Ossenworst, leverworst, jong belegen- en oude kaas, 
bitterballen en gehaktballetjes in pindasaus

Bittergarnituur mix warm  €  4,00 p.p.
Luxe gemengde mini-snacks (5 stuks)

Receptie garnituur 
(2 koude en 2 warme hapjes)  €  5,25 p.p.
Mix van crostini’s en toast belegd met:
Filet americain met truffeltapenade
Brie op toast met walnoten
Gerookte zalm en roomkaas
Rundercarpaccio met truffelmayonaise, pijnboompitten en 
Parmezaanse kaas
Haring met bieslook en groene appel
Gemengde warme mini-snacks

NB: Bovengenoemde items zijn voor ca. 4 personen, mits 
anders vermeld.

Broodplankje met aïoli en kruidenboter   € 5,00

Longest drive: 10 x 4 verschillende luxe warme-  € 27,50
en koude hapjes, lekker vooraf of bij de borrel

Ossenworst met uitjes   € 6,50

Jong belegen kaas   € 6,25

Oude Reypenaer kaas   € 7,00

Rundvlees bitterballen (8 stuks)   € 6,25

Kaastengels van oude kaas met chilisaus   € 7,25

Kipkluifjes “piri piri” met chilisaus   € 11,00

BBQ smoked spareribs: losse ribbetjes met  € 11,00
pittige tomatensaus

BITS EN BITES 
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Bent u op zoek naar een bijzondere vorm van dineren 
of smakelijke hapjes tijdens de borrel? Dan bieden wij u 
uitkomst. In een gemoedelijke, ongedwongen sfeer worden 
er diverse kleine gerechtjes of luxe amuses uitgeserveerd 
aan u en uw gasten. Rondlopend, staand of zittend, onder 
het genot van een hapje en een drankje kunt u gezellig 
bijpraten in een sfeervolle ambiance. 

Amuse proeverij €  16,50 p.p.

Tonijn sashimi met Japanse zeewiersalade
**
Rundercarpaccio
**
Coquille met wokgroenten
**
Parelhoen met spek en tomatensalsa

Walking Dinner  € 27,50 p.p.

Rundertartaar met hoeve-ei en truffelmayonaise
***
Zeebaarsfilet met risotto en salsa van lente-ui en tomaat
***
Runderentrecote met aardappelgratin, sugarsnaps en 
duxelle van champignons
***
Crème brulee van limoen met mascarpone-ijs

Menu’s  
I  € 27,50 p.p.
Thaise kokossoep met reepjes kip
***
Kogelbiefstuk ‘Black Angus’ met groenten van het seizoen en 
saus van tuinkruiden
of
Zalmfilet met groenten van het seizoen en lichte mosterdsaus
***
Vanille-ijs met chocoladesaus

II  € 30,00 p.p.
Rundercarpaccio met rucola, truffelmayonaise en 
Parmezaanse kaas
**
Zeebaarsfilet met antiboise en seizoensgroenten
**
Sinaasappel- en nougatijs met crumble van koek en amandel

III  € 32,50 p.p.
Caesarsalade met hoeve-ei, uitgebakken spekreepjes, 
Parmezaanse kaas en groene salade
***
Grainfed rundersteak met seizoen groenten en kruidenjus
***
Crème brûlée van kardemon met stroopwafelijs

IV  € 35,00 p.p.
Mootje zalm ‘warm’ gerookt met wakame salade en sesam 
sojadressing
***
Zuid-Amerikaanse runderentrecote met seizoen groenten en 
kruidenkorst
***
Advocaatbavarois, boerenjongens en vanille-ijs

V  € 35,00 p.p.
Charcuterie
***
Kabeljauwfilet op de huid gebakken met groenten van het 
seizoen en mosterd-dragonsaus
***
Witte- en bruine chocolademousse met kokosijs

VI Vegetarisch  € 27,50 p.p.
Salade caprese met buffelmozzarella, pomodori tomaat en 
basilicum
**
Tournedos gemaakt van qorn, champignons en kikkererwten 
met groenten van het seizoen en romige saus met gepofte 
knoflook
**
Rood fruitsoep met vanille-ijs

Wij serveren bij het hoofdgerecht frites of krielaardappeltjes

DINER
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Mediterraans buffet € 35,00 p.p. 
Eten moet een Zuid-Europese vinding zijn geweest, want 
geen andere keuken weet lifestyle en genot zo te combineren 
als de mediterrane keuken.

Koude gerechten
Diverse broodsoorten met pesto, tapenade en aïoli
Mediterrane vleesplank met seranoham
Spianata Romana en chorizo van Iberisch varken
Griekse salade met fetakaas, tomaat, komkommer en olijven
Salade van mozzarellabolletjes en cherrytomaat
Gemarineerde champignons

Warme gerechten
Kippendij “piri piri” in knoflookmarinade
Varkensribbetjes in salsasaus
Pittige gehaktballetjes in tomatensaus
Gnochi met champignons, lente-ui en truffelroom
Pastaschotel met gamba’s en duivelse olie

Nagerecht
Panna cotta met karamelsaus, amandelkruim en 
stracciatella-ijs

Graan voor Visch buffet € 40,00 p.p.
De Europese keuken mag toch wel gezien worden als een 
begrip en de meest favoriete keuken in ons land. De geur, 
smaak en verscheidenheid aan gerechten waaruit zij bestaan 
verleiden vele liefhebbers.

Voorgerecht 
Romige soep van bosui en champignons

Koude gerechten
Tonijnsalade, rijkelijk gegarneerd met Hollandse- en 
IJslandse garnalen gerookte paling -zalm en -makreel
Beenhamsalade met remouladesaus en hoeve-ei
Rosbief met pesto en Parmezaanse kaas
Seranoham en coppa di Parma met fruitsalade
Caesarsalade met gerookte kip, spekjes en croutons

Warme gerechten
Varkenshaas met Provençaalse kruidensaus
Doradefilet met antiboise
Kippendij “piri piri” met gestoofde paprika, tomaat en ui
Krielaardappeltjes

Nagerecht
Chocolade brownie met amarena kersenijs en vanillesaus

Oosters buffet  € 26,00 p.p. 

BUFFETTEN
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Oosters buffet   € 30,00 p.p.
Een rijke verscheidenheid aan tradities, culturen en 
inheemse invloeden. De exotische- en kleurrijke schotels 
zijn even uitnodigend als het prachtige continent waar de 
gerechten vandaan komen.

Bami en nasi goreng vegetarisch 
(gebakken rijst met ei en groenten)
Ajam assem (malse kippendijfilet in zoetzure saus) 
Daging rendang (zacht gestoofd rundvlees in pittige 
kokossaus) 
Saté babi (varkenshaas saté)
Sambal goreng telor (eieren in kokossaus en groene 
boontjes)
Atjar tjampoer (zoetzure mix van kool, paprika en ui) 
Kroepoek oedang (gebakken garnalenkroepoek) 
Seroendeng (mix van geroosterde noten en pinda’s)

Grilled and Smoked  € 21,00 p.p. 
Voor de echte Bourgondiër is er Grilled and Smoked. 
Heerlijk na een ronde (Foot)Golf bij een goed glas bier. 
 
Kippenpoot “piri piri”
Spareribs van de smoker 
Spies van varkenshaas met satésaus 
Frites 
Salade 

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.

Varkenshaassaté
Kippendijsaté  
Satésaus
Aardappelwedges
Groene salade met zoetzure komkommer
Brood en (kruiden) boter
Kroepoek 
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Onze buitenkeuken biedt de avontuurlijke 
eter alle ingrediënten voor een geslaagd 
kookavontuur. De gerechten worden op 
professionele wijze door onze koks voor u bereid

American barbecue € 30,00 p.p.
Zuid-Amerikaanse runderentrecote in zijn geheel gegrild 
en à la minute gesneden
Spies van varkenshaas met paprika
Runderhamburger ‘Angus beef’
Kipfilet met Cajun gemarineerd

Heeft u liever een stukje vis? 
Dan vervangen wij een vleesgerecht voor zalmfilet in folie 
met tuinkruiden en limoen. 

De American barbecue wordt aangevuld met:
Aardappelsalade met rode uit en bieslook
Tomatensalade met basilicum
Mexicaanse salade met komkommer, wortel, paprika en 
maïs
Amerikaanse coleslaw van witte kool en wortel
Knoflook-, zigeuner- en satésaus
Aardappelwedges met cajunkruiden
Diverse ambachtelijke broodsoorten met kruidenboter

European barbecue € 30,00 p.p. 
Uitgebeende varkensrib met rozemarijn, thijm en knoflook
Kipdijspies “piri piri”
Doradefilet met basilicum
Zalmfilet met rode pesto

De European barbecue wordt aangevuld met:
Grove salade met fetakaas, tomaat, komkommer, rode ui 
en olijven
Groene salade met Caesardressing, croutons, en 
Parmezaanse kaas
Witte koolsalade met zoetzure komijndressing
Pastasalade met paprika en groene kruiden-
knoflookmayonaise
Rosevalaardappel uit de oven met rozemarijn
Diverse broodsoorten met aïoli en pesto
Cocktail-, peper- en knoflooksaus

Dessert € 5,00 p.p.
Sluit uw barbecue af met een verfrissend dessert.
U heeft de keuze uit de volgende gerechten:

    • Sorbetijs met vers fruit
    • Dame Blanche
    • Aardbeien met mascarpone-ijs
    • Salade van vers fruit

NB: Alle buffetten en barbecues zijn te reserveren vanaf 25 
personen.

BARBECUE
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Een feest, bruiloft of een jubileum? Bij Golfbaan Spaarnwoude bent u aan het juiste adres! Wij 
verzorgen uw evenement tot in de puntjes. De idyllische ligging, de sfeervolle ambiance en de 
uitstekende service zijn dé ingrediënten voor een geslaagde dag. 

4-uurs binnenlands gedistilleerd € 24,50 p.p.

Verlengen
Wil u uw arrangement verlengen? Dit kunnen wij u aanbieden voor € 8,00 per uur of € 4,00 per half uur.

Uitbreiden
Heerlijke hapjes tijdens uw feest? Combineer uw feestavond met de ‘Bits and Bites’ op pagina 10.

De perfecte afsluiter
De (feest)avond afsluiten met een midnight snack? Wij verzorgen dit graag voor u en uw gasten.

Hamburger in een box € 4,75 p.p.
Amerikaanse hotdog € 4,75 p.p.
Stokje saté € 4,75 p.p.
Puntzak frites € 3,00 p.p.
Bolletje ham of kaas € 2,75 p.p.

Wilt u graag onze drank- en of wijnkaart inzien, dan sturen wij 
deze graag op per mail. Of kijk op www.golfbaanspaarnwoude.nl

FEESTAVOND
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Even een meeting tijdens de lunch, een 
brainstormsessie, een presentatie of uitgebreid 
vergaderen in een andere omgeving dan 
kantoor? Golfbaan Spaarnwoude is de ideale 
locatie om ongestoord te werken; inspirerend, 
bijzonder en net even anders. Hier kunt u 
het nuttige met het aangename combineren 
in een ontspannen, sportieve sfeer. Wij 
beschikken over draadloze internetverbinding, 
audiovisuele apparatuur en ruime 
parkeergelegenheid.

4-uur vergaderarrangement Basic € 25,00 p.p.
Hollandse ontvangst
en onbeperkt koffie, thee en water
Healthy bar
Gebruik van audiovisuele apparatuur
Flipover
Parkeren
Draadloze internetverbinding
Plenaire zaal

4-uur vergaderarrangement Plus € 40,00 p.p.
Hollandse ontvangst
en onbeperkt koffie, thee en water
Diverse luxe broodjes belegd met jong belegen kaas, brie, 
diverse vleeswaren en rundvleeskroket. 
Koffie, thee, melk of jus d’orange naar keuze
Healthy bar
Gebruik van audiovisuele apparatuur
Flipover
Parkeren
Draadloze internetverbinding
Plenaire zaal

8-uur vergaderarrangement de Luxe € 50,00 p.p.
Hollandse ontvangst
en onbeperkt koffie, thee en water
Diverse luxe broodjes belegd met jong belegen kaas, brie, 
diverse vleeswaren en rundvleeskroket. 
Koffie, thee, melk of jus d’orange naar keuze
Healthy bar
Gemengde mini-snacks
Gebruik van audiovisuele apparatuur
Flipover
Parkeren
Draadloze internetverbinding
Plenaire zaal

Uw vergadering uitbreiden met een heerlijk diner?
Kijk gerust naar onze menu’s op pagina 12. 

Voor alle vergaderarrangementen geldt: bij groepen 
minder dan 10 personen wordt een toeslag van € 5,00 p.p. 
berekend voor elke persoon minder aanwezig.

VERGADEREN
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Lunch and nine € 37,50 p.p.
Chef’s lunch
Greenfee 9 holes Championship Course
Liever 18 holes? € 18,00 p.p. extra

Par 3/4 arrangement  € 40,00 p.p.
Ontvangst met koffie/thee en diverse lekkernijen
Greenfee 9 holes (A of B holes)
Bittergarnituur
Diner: hamburger met frites/satéschotel/fish & chips/ 
vegetarische pasta
Weekendtoeslag € 5,00 p.p.

Bunker arrangement  € 50,00 p.p.
Ontvangst met koffie/thee en diverse lekkernijen
Greenfee 9 holes Championship course
Bittergarnituur
Diner: hamburger met frites/satéschotel/fish & chips/ 
vegetarische pasta
Weekendtoeslag € 5,00 p.p. 
Liever 18 holes? € 18,00 p.p. extra

Fairway arrangement € 60,00 p.p.
Ontvangst met koffie/thee en diverse lekkernijen
Greenfee 9 holes Championship course
Bittergarnituur
Diner: Kogelbiefstuk met frites en salade
Weekendtoeslag € 5,00 p.p.
Liever 18 holes? € 18,00 p.p. extra

FootGolf arrangement  € 55,00 p.p
FootGolf is de combinatie van voetbal en golf, waarbij het 
de bedoeling is de bal in zo min mogelijk trappen in de hole 
te krijgen. FootGolf is zeer geschikt voor groepen vrienden,
voetbalteams en bedrijfsuitjes. Ook leuk voor kinderfeestjes.

Het Footgolf arrangement bestaat uit:
Ontvangst met koffie/thee en diverse lekkernijen 
Footgolf op de F holes
Bittergarnituur
Diner: hamburger met frites/satéschotel/fish & chips/ 
vegetarische pasta
minimaal 10 personen
Weekendtoeslag € 5,00 p.p.

Solex arrangement € 55,00 p.p.
Wilt u Spaarnwoude eens op een andere manier 
ontdekken? Stap dan op de Solex! Een geheel verzorgde 
tour met collega’s, vrienden of familie onder begeleiding 
van ervaren instructeurs. De route gaat langs de mooiste 
plekjes en de dorpjes Haarlemmerliede en Spaarndam 
worden ook bezocht.

Het Solex arrangement bestaat uit:
Ontvangst met koffie/thee en diverse lekkernijen
2-uur durende Solextour door het recreatiegebied
Bittergarnituur
Diner: hamburger met frites/satéschotel/fish & chips/ 
vegetarische pasta
minimaal 10 personen
Weekendtoeslag € 5,00 p.p.

ARRANGEMENTEN
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Spaarnwoude Basic € 35,00 p.p.
2-uur durende instructie in alle aspecten van de golfsport.
U maakt kennis met de lange slag (Swing) op de driving 
range, de korte slag van baan naar de vlag (Chippen en 
Pitchen) en de bal in de hole vanaf de green putten. Onze 
professionals zullen de deelnemers in diverse wedstrijdjes 
op leuke manier wegwijs maken in de golfsport.
Minimaal 8 personen.

Spaarnwoude Plus € 45,00 p.p.
3-uur durende clinic. U krijgt anderhalf uur instructie 
op de driving range en op de green, daarna gaat u onder 
begeleiding van de golfprofessional een aantal F-holes 
spelen.
De deelnemers spelen vervolgens de holes zelf uit.
Minimaal 8 personen

Spaarnwoude de Luxe € 55,00 p.p.
4-uur durende clinic en het spelen van de B-holes. 
2 uur instructie waarin alle aspecten van het golfen aan 
bod komen. Daarna gaat u onder begeleiding van de 
golfprofessionals de B-holes spelen.
Minimaal 8 personen

Golf Experience € 55,00 p.p.
U en uw gasten worden ontvangen in het restaurant met 
koffie/ thee en diverse lekkernijen 
Aansluitend komt de professional zich voorstellen waarna 
de Golf Experience van start gaat. U krijgt 1,5-uur instructie 
in de basisslagen van de golfsport waarna u het geleerde 
in de praktijk gaat brengen op de 9 holes Par 3 baan. De 
professional zal u de eerste holes begeleiden waarna 
men zelfstandig de holes uitloopt met de meegegeven 
spelregels.

Na de ronde kunt u uitblazen in het restaurant, of als het 
weer het toelaat op het heerlijke terras, onder het genot 
van een drankje en een bittergarnituur welke bestaat 
uit een mix van warme hapjes. Aansluitend staat er een 
gezellige tafel voor u klaar waar u gaat genieten van een 
smakelijke dagschotel. 

De Golf Experience bestaat uit:
Ontvangst met koffie/thee en heerlijke diverse lekkernijen
Anderhalf uur instructie met aansluitend 9 holes golfen
Bittergarnituur
Diner: hamburger met frites/satéschotel/fish & chips/ 
vegetarische pasta
Weekendtoeslag € 5,00 p.p.
Minimaal 8 personen, incl. materiaal, exclusief drankjes

CLINICS
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Er is altijd een goede reden om het glas te heffen met vrienden, familie of zakelijke relaties. Wilt 
u dit met een grote groep doen? Dan biedt “The Winebar’ de oplossing voor uw event. Vanaf 40 
personen is het mogelijk om de ‘The Winebar’ te reserveren, dit kan in bijna alle ruimtes van Golfbaan 
Spaarnwoude of op de verschillende terrassen als het weer het toelaat. Onze enthousiaste wijnkenners 
voorzien uw gasten van de lekkerste wijnen in een fantastische omgeving.

Wanneer u liefhebber bent van een bepaald land of een bepaalde streek kunnen wij de wijnen daarop 
aanpassen. Bij elk glas vertellen wij over de herkomst en het bouquet van de wijn. De wijnen worden 
per fles berekend. Wij schenken geen huiswijn aan de ‘The Winebar’.

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

THE WINEBAR
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In een historische boerderij, gelegen in een bosrijke omgeving 
en op steenworp afstand van Amsterdam en Haarlem, bevindt 
zich het bescheiden restaurant ’t Voorhuys. 
In dit kleine maar sfeervolle restaurant kunt u zowel zakelijk 
als privé in een ongedwongen sfeer genieten van een 
uitstekende lunch of diner. 

In ’t Voorhuys serveren wij een wekelijks wisselend 2- of 
3 gangen menu waarbij de chef gebruik maakt van lokale 
seizoensproducten en er is altijd een keuze tussen vlees of 
vis. Tijdens de wintermaanden (oktober t/m februari) is het 
restaurant alleen geopend* voor de lunch (vanaf 12.00 uur). 
In het hoogseizoen (vanaf maart) kunt u ook dineren in ’t 
Voorhuys.

3 gangen   € 37,50
Voor- en hoofdgerecht   € 32,50
Hoofd- en nagerecht  € 30,00

* U kunt ’t Voorhuys afhuren met familie of vrienden. Neem 
daarvoor contact op met de afdeling events, te bereiken via 
023-537 25 49 of per mail: events@golfbaanspaarnwoude.nl

‘t VOORHUYS
Golfbaan Spaarnwoude is door zijn ligging midden in het 
natuur- en recreatiegebied Spaarnwoude een prachtige 
plek om de dag van uw leven te vieren. 
De gezellige en gemoedelijke sfeer in combinatie met de 
mooie ruimtes, de luxe aankleding en de mogelijkheid 
om bij mooi weer heerlijk buiten te vertoeven zoals 
bijvoorbeeld in en rondom ons prieel maken de locatie tot 
iets unieks. 
Onze professionele keukenbrigade vult de dag graag 
naar uw wensen in, of u nu kiest voor een mooi diner, een 
heerlijk buffet of een uitgebreid walking dinner, zij zullen u 
en uw gasten niet teleurstellen. Ons bedienend personeel 
is naast professioneel ook zeer vriendelijk en enthousiast 
en maken het u graag naar de zin.

TROUWEN OP DE GOLFBAAN
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Een meeting op kantoor, een jubilaris, receptie of gewoon iets 
te vieren? Wij komen graag naar u toe en staan voor u klaar 
met 100% toewijding en gedrevenheid. Wij maken graag een 
voorstel op maat met onderstaande mogelijkheden.

LUNCH
Geen tijd om uitgebreid te lunchen? Geen nood, 
wij verzorgen het graag voor u.

Luxe witte- en bruine broodjes met ham, kaas, rosbief, 
gerookte kip, ossenworst en roombrie.                                
of
Luxe beleg als rundercarpaccio, gerookte zalm, 
tonijnsalade, Parmaham, tomaat-mozzarella of pulled 
chicken salade.
of
Focaccia met Parmaham, wrap met gerookte zalm en 
bolletje met filet americain

FINGERFOOD
Glaasje met Cajun gekruide zalm en avocado
Pulled chicken met ei en caesardressing
Beef teriyaki op salade van komkommer, paprika en wortel 
Salade van Hollandse garnalen en krab Mozzarellabolletjes 
met gemarineerde tomaatjes

BORRELHAPJES
Zoute haring met rode ui en bieslook
Carpaccio met pesto en pecorino
Tonijnsalade met augurk, tomaat en kappertjes
Gerookte zalm met roomkaas en mosterd-dillesaus
Gerookte runder ribeye met zongedroogde tomaat Filet 
americain met ei en truffelmayonaise Geitenkaas met 
balsamicostroop en walnoot

HOLLANDS KLASSIEK  BUFFET
Vleessalade gegarneerd met achterham, rosbief en kip
Salade met gerookte zalm, Hollandse garnalen, 
paling en rivierkreeft Fruitsalade met Parmaham
Varkenshaas met ui, spek, paprika en Provençaalse 
kruiden
Aardappel uit de oven met rozemarijn en tijm
Warm gerookte zalmmootjes Diverse broodsoorten met 
room- en kruidenboter

 

MEDITERRAANS BUFFET 
Mediterraans plateau met luxe vleesspecialiteiten zoals 
carpaccio, Parmaham, Spianata Romana, salami Milanese 
en bressola Tonijnsalade met zongedroogde tomaat, 
olijven, courgette en basilicum
“Pulled’’ zalm met rivierkreeft en avocado
Salade Caprese van tomaat en mozzarella
Kip “piri piri”: malse kipdijspiesjes in pittige saus
Paella met gamba, tonijn en dorade
Diverse broodsoorten met aÏoli en olijfolie

CATERING, CULINAIR, 
VERRASSEND EN PRAKTISCH
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