
Winterkaart 

Bij gerechten met brood heeft u de keuze uit wit of bruin brood. 

 

Club sandwich met tomaat, spek, ei, gerookte zalm en mosterddressing 8.25                                                                     

Twaalf uurtje, glaasje soep met 2 belegde broodjes 9.50  

Bourgondische hamburger met spek, kaas, ui en friet 10.50 

Tournedos met brood, jus, champignons en ui 20.00                                                                              

 

Ciabatta carpaccio met truffelmayonaise, oude kaas en pijnboompitten 6.75 

Ciabatta met zalm, rode ui en ravigottesaus 6.75 

Ciabatta met lauwwarme mozzarella, tomaat, pesto & pijnboompitten 6.75 

Ciabatta van de week, zie het krijtbord. 

 

Uitsmijter met Ham klein 6.00/groot 8.00 

Uitsmijter met Kaas klein 6.00/groot 8.00 

Uitsmijter met Ham/kaas klein 6.00/groot 8.00 

Uitsmijter met Spek klein 6.00/groot 8.00 

                                                                                        

Tosti ham/kaas  3.25                                                                                                                               

Trio tosti, 6 halve tosti’s met geitenkaas, brie en zalm 13.50 voor 2 personen  

 

Twee kroketten op brood 5.75   

Bolletje gehaktbal en satésaus 8.00 

Bolletje kroket 4.25 

Bolletje frikandel 4.25 

Warm broodje met kruidenboter & tapenade 4.75 

 

 



Winterkaart 

 

 

Bietencarpaccio met feta en sinaasappeldressing 7.00  

Pokébowl met gerookte kip, wakame, bimi, rijst, komkommer, sesamzaadjes 

en sojasaus 14.50 

Salade met ossenhaaspuntjes op oosterse wijze met lenteui, wortel en bimi 

klein 10.50/groot 14.50 

Salade met lauwwarme brie, walnoten en honing klein 10.50/groot 14.50 

 

Huisgemaakte stevige linzensoep  5.50 

Huisgemaakte erwtensoep 5.50 

 

Risotto met truffeltapenade 12.50 

Twee soorten vis van de dag met ravigottesaus en friet 20.75                                                                       

Saté met kroepoek, atjar en friet 14.75 

Curry vegetarisch met aardappel, wortelen, ui en ei 9.00 

Curry met kip, aardappelen, wortelen, ui en ei 12.50  

Portie friet 3.25                                                                                             

 

Coupe veldzijde, advocaat, boerenjongens, vanille ijs en slagroom 5.80 

Marsepein/speculaas parfait met chocoladesaus 7.90 

Mango ijs met bastognekruimels en slagroom 4.50 

 

 

 

Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten.  

Voor eventuele vragen kunt u bij de bediening terecht. 

Onze keuken is geopend van 11.00 tot 17.45. 



 

Wist u dat u hier ook een 

feestavond, (kerst)borrel, 

bruiloft of jubileum kunt 

vieren? 
 

 

We helpen u graag met de invulling van uw feestje. 

 

 

 

 

Vraag gerust om meer informatie op kantoor bij Tom Blasse,  

via golf@golfparkwilnis.nl of 0297-287347. 

mailto:golf@golfparkwilnis.nl

