
Menukaart
 

Koffie - Thee - Gebak - Frisdrank
Bier - Wijn - Lunch - Borrelhap

 



   Warme dranken
 
 Koffie      € 2,10
 Mok koffie     € 3,35
 Cappuccino     € 2,30
 Koffie verkeerd    € 2,30 
 Espresso     € 2,20
 Dubbele espresso    € 2,65
 Espresso Macchiato    € 2,35
 Latte Macchiato    € 2,55
    Koffies zijn ook als decafe te bestellen

 Warme Chocolademelk   € 2,20
 Warme Chocolademelk met slagroom € 2,60
 Warme Chocolademelk met rum  € 4,90

 Thee      € 2,20
 Smaken: Earl grey blue flower, 
 Forrest happiness, Gunpowder green, 
 Orange chocolat, African rooibos, Herbal Chai.
   Vraag naar onze theekaart voor een uitleg van uw thee!

 Koffie of thee met appeltaart   € 4,75
 Koffie of thee met krentewegge  € 3,75

Allergie of een dieetwens? Geef het aan ons door en wij
lichten mondeling de mogelijkheden toe. 

Gerechten op deze kaart bevatten mogelijk allergenen.

Allergie of een dieetwens? Geef het aan ons door en wij
lichten mondeling de mogelijkheden toe. 

Gerechten op deze kaart bevatten mogelijk allergenen.



   Frisdrank
 
 Pepsi Cola, Sisi, 7-Up    € 2,30
 Pepsi Cola light, Rivella,   
 
 Lipton ice tea     € 2,35

 Sourcy Blauw, Rood    € 2,30

 Royal Club:
 Cassis, Tonic, Bitter lemon   € 2,30
 
 Gele Peter: 
 (bitter lemon & jus d’Orange)   € 2,35
 Rode Annie:
 (bitter lemon & cassis)    € 2,35

 Royal Club puur sap: 
 Sinaasappel, Appel, Tomaat   € 2,35

 Verse Jus     € 2,95

 Crodino bitter aperitief alcoholvrij  € 3,00

 Bieren
 
 Grolsch pilsner tap 30 cl. (5% vol)  € 3,00
 Grolsch Radler (2% vol)     fles á € 2,75
 Grolsch Radler (0.0% vol)     fles á € 2,75
 Bavaria Malt of Wit (0.0% vol)    fles á € 2,75
 Palm (5,2% vol)      fles á € 2,95
Vraag naar onze bierkaart voor de overige bieren.

Allergie of een dieetwens? Geef het aan ons door en wij
lichten mondeling de mogelijkheden toe. 

Gerechten op deze kaart bevatten mogelijk allergenen.

Allergie of een dieetwens? Geef het aan ons door en wij
lichten mondeling de mogelijkheden toe. 

Gerechten op deze kaart bevatten mogelijk allergenen.



Allergisch? Geef het door en wij houden er rekening mee.

   Witte wijnen    Glas      Fles
 
La Borie Vin de Pays d’OC Chardonnay  € 3,65    € 16,75
Een sappige, aromatische chardonnay met hints van appel 
en limoen. De smaak is soepel, fris en iets mineralig. 
Languedoc, Zuid-Frankrijk, 12% vol.

La Minga Estate Sauvignon Blanc  € 3,85  € 16,95
Een strakke, stuivende Sauvignon Blanc met heerlijke 
aroma’s van tropisch fruit, appels en grassige tonen. In de 
mond vol en fris, goed in balans met voldoende zuren en 
een subtiel bittertje. 
Chili. 13% vol.
 
Kendall Jackson Vintner’s Reserve Chardonnay  € 29,95
Deze wereldwijde topper is een heerlijk volle en licht 
romige witte wijn uit Californië. Knapperig, fris en elegant 
met heerlijke aroma’s van tropisch fruit als mango, ananas, 
perzik, appel en peer. De wijn heeft een volle smaak met 
heerlijk licht romige, geroosterde tonen. 
Coastal Vineyards, Californie. 
100 % Chardonnay. Jaar 2014. 13,5% vol.

Christoffel Riesling Hochgewächs  € 3,65
De Christoffel Riesling Hochgewächs is een volle, 
aangenaam lichtzoete wijn, rijk geurend naar rijp fruit. 
De druiven van deze Hochgewächs groeien op de 
hellingen van de heuvels waardoor ze wat zoeter zijn. 
Moezel, Duitsland. 7,5% vol.

Donini Prosecco Vino Frizzante  € 3,75   € 25,00
Prodotto, Italië. 10,5% vol.

Mini Bodega Norton extra brut       € 8,50
Mendoza, Argentinië. 11,8% vol.     (187 ml.) 

Allergie of een dieetwens? Geef het aan ons door en wij
lichten mondeling de mogelijkheden toe. 

Gerechten op deze kaart bevatten mogelijk allergenen.

Allergie of een dieetwens? Geef het aan ons door en wij
lichten mondeling de mogelijkheden toe. 

Gerechten op deze kaart bevatten mogelijk allergenen.



      Rode wijnen    Glas      Fles
 
La Borie Vin de Pays d’OC Merlot  € 3,65  € 16,75
Een elegante soepele rode wijn met laurier in haar geur 
en fruitigheid in haar smaak. De Merlot druiven komen 
in deze wijn zeer goed tot hun recht. 
Lanquedoc, Frankrijk. 12% vol.

Gold Country Cabarnet Sauvignon  € 3,85  € 16,95
De robijnrode wijn heeft een intense en duidelijke geur 
van rijp fruit. De smaak is zacht fruitig, rond en mild. 
De wijn doet denken aan zwarte kersen. Deze wijn 
smaakt goed bij vleesgerechten. 
California. 13% vol.

Salentein Barrel Selection Malbec    € 25,95
Deze rode wijn is dieppaars van kleur en heeft aangename 
aroma’s van bramen, rijpe pruimen, cacao en vanille. 
De afdronk is zacht en fruitig. Combineer deze wijn 
met een stevig stuk vlees of met een gegrild wildgerecht. 
Argentinië. Jaar 2015. 14% vol.

 

     Rosé     Glas      Fles
 
La Borie Vin de Pays d’OC Grenache Rosé € 3,65   € 16,75
Een frisse, zalmkleurige rosé met mooie tonen van 
rode bessen en een lichte kruidigheid. 
Lanquedoc, Frankrijk. 12% vol.

Allergie of een dieetwens? Geef het aan ons door en wij
lichten mondeling de mogelijkheden toe. 

Gerechten op deze kaart bevatten mogelijk allergenen.

Allergie of een dieetwens? Geef het aan ons door en wij
lichten mondeling de mogelijkheden toe. 

Gerechten op deze kaart bevatten mogelijk allergenen.



      Menu
 

Mondriaan bol     € 4,50
Vers afgebakken bol met een frisse saus o.b.v. ei 

Tomatensoep      € 4,50
Groentesoep      € 4,50
Seizoensoep, vraag naar de mogelijkheden  € 4,50 /€ 6,50

Broodje ham of kaas     € 3,00
Tosti ham en/of kaas     € 3,00
Uitsmijter ham en/of kaas    € 6,95
Zachte bol met gehaktbal    € 4,50
Broodje tonijnsalade     € 7,95
Broodje kroket of frikandel    € 4,00
2 snee brood met 2 kroketten    € 7,50
     
Italiaanse bol of meergranen bol gezond  € 6,95
Bol met ham, kaas, sla, tomaat, komkommer, ei en yoghurtdressing.

Meergranenbol met een gehaktbal   € 7,95
Meergranenbol met gesneden gehaktbal met jus en een frisse salade met paprika, 
komkommer, tomaat, rode ui en honing-mosterd dressing.

Italiaanse panini     € 4,95
Panini met mozzarella, groene pesto en tomaat.

Panini hawaï      € 4,95
Panini met ham, kaas en ananas

Panini salami       € 4,95
Panini met salami en geitenkaas

Allergie of een dieetwens? Geef het aan ons door en wij
lichten mondeling de mogelijkheden toe. 

Gerechten op deze kaart bevatten mogelijk allergenen.



Allergisch? Geef het door en wij houden er rekening mee.

       Menu
 

Pasta salade      €   6,95
Koude pasta salade met ham, augurk, uitjes en diverse groenten.

Caesar salade      €   8,95
Salade met stukjes kip, spek, paprika, komkommer, tomaat, Parmezaanse 
kaas, pijnboompitjes, croutons en Caesarsaus. 
Wordt geserveerd met brood.

Zalm salade      €   8,95
Salade met gerookte zalm, komkommer, tomaat, rode ui, croutons en 
limoen-dille saus. Wordt geserveerd met brood.

Geitenkaas salade     €   8,95
Salade met geitenkaas, komkommer, tomaat, paprika, pijnboompitten, 
crouton en een honing mostertdressing. Wordt geserveerd met brood.

Pasta Bolognaise     €   9,95
Warme pastamaaltijd Bolognaise met geraspte kaas.
 
Bonne Femme      € 11,50
Varkenslapje met groente en aardappels.

Saté met friet en sla     € 11,50
2 kroketten met friet     €   7,50
Bord friet      €   3,00
Mondriaan hapjesplank     €   9,95

 
Buiten de kaart om hebben we verschillende aanbiedingen. 
Kijk naar het krijtbord of vraag naar de mogelijkheden.
Onze keuken is dagelijks geopend van 12:00 – 20:00 uur.

Allergie of een dieetwens? Geef het aan ons door en wij
lichten mondeling de mogelijkheden toe. 

Gerechten op deze kaart bevatten mogelijk allergenen.

Allergie of een dieetwens? Geef het aan ons door en wij
lichten mondeling de mogelijkheden toe. 

Gerechten op deze kaart bevatten mogelijk allergenen.



  Voor bij de borrel
  
Bitterballen      per stuk € 0,60
Bittergarnituur    per stuk € 0,60
Vlammetjes      per stuk € 0,60
Chickenwings     10 stuks € 7,50
Mondriaan hapjesplank       € 9,95

  
Evenementen bij Golfbaan de Voortwisch
 

Bent u op zoek naar een geschikte locatie voor een feest, 
vergadering, groepsuitje, al dan niet in combinatie met golf? 
In samenwerking met Culinair Concept en Redflaggolf bieden 
wij verschillende mogelijkheden voor lunch, diners, borrels, 
feesten en partijen, kookworkshops en catering.

Zakelijk
Onze businessruimte is uitstekend geschikt voor zakelijke 
bijeenkomsten, trainingen, workshops en teambuilding. Vraag 
vrijblijvend naar de verschillende mogelijkheden en wij 
maken een offerte op maat voor u.

Wij heten u van harte welkom en hopelijk tot ziens!

Contact horecamanager: horeca@golfbaandevoortwisch.nl 
Telefoonnummer restaurant: 0543 - 562 525 
Telefoonnummer receptie: 0543 - 563 812

www.golfclubwinterswijk.nl

Allergie of een dieetwens? Geef het aan ons door en wij
lichten mondeling de mogelijkheden toe. 

Gerechten op deze kaart bevatten mogelijk allergenen.


