
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitiemenu 2023 
 

 

Ontvangst: 

 

Koffie en thee naar keuze         € p.m. 

Chocoladebrownie met pecannoten, kokosmakronen    € 1,95 p.p. 

 

Wilt u liever iets anders bij de ontvangst? Dat kan!  

Zie onze website voor meer huisgemaakt gebak en ander lekkers. 

 

 

Lunchbuffet dames en heren:        € 21,50 p.p. 

 

• Mix van volkoren & ander brood met de volgende keuzes 

o jonge kaas - oude kaas - belegen geitenkaas 

o achterham - Livar sjinken - salami 

o runderkroket  

o komkommer - tomaat - gekookt ei (en ander garnituur)  

o boter - mosterd 

• Soep v.h. moment (afhankelijk van het jaargetijde) 

• Warm gerecht welke varieert (saucijzenbroodje, hamburger, loempia) 

• Groene salade, bleekselderij, rettich, radijs, wortel, ingelegde bundelzwam 

• Divers handfruit (banaan, appel) 

• Water met en zonder munt, melk, sinaasappelsap, grapefruitsap 

 

 

 Optioneel: 

• Smoothie (spinazie, kiwi, banaan, verse jus d’orange)    € 2,10 p.p.  

• Yoghurt met cruesli        € 2,00 p.p. 

 

 

Mocht de voorkeur uitgaan naar meer vegetarisch dan is dit uiteraard geen enkel probleem, 

alleen vernemen we dit graag uiterlijk 1 week voor aanvang. 

 

 

Graag uw aandacht:  

 

Indien u van onze lunchkaart gebruik wenst te maken, dient u uw keuze voor de ochtendronde 

aan ons door te geven, zodat u weer op tijd de middagronde kunt starten. 

 

 

 

 

 

 



Diner: 

 

In de ochtend bij de ontvangst zullen wij een intekenlijst klaarleggen voor het diner. Hierop zullen alle 

opties vermeld staan en kunt u zelf aangeven wat u wenst te gebruiken en hoe laat u aan tafel wenst te 

gaan. Tevens serveren we een menu. Dit menu bestaat uit verse seizoensproducten en kunt u 

terugvinden op de achterkant van de intekenlijst.  

 

 Hoofdgerecht € 22,00  (normaal € 24,50) 

 2-gangen € 29,50  (normaal € 31,50) 

 3-gangen € 35,00  (normaal € 39,50) 

 4-gangen € 41,50  (normaal € 46,50) 

 

 

Eventuele allergieën of dieetwensen vernemen wij graag minimaal 5 dagen voor de speeldatum:   

 

• via e-mail: horeca@hilversumschegolfclub.nl 

• voor algemene vragen: 035-6858688 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team van Brasserie de Kievit 

Hilversumsche Golf Club 
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