
11.00 tot 17.00 uur

Heb je zin om te borrelen? Zie de achterkant 
voor borrelplanken én andere hapjes!

Bourgondische kroketten
met brood én mosterd

2 kroketten  | 8,50
1 kroket  | 6,50

Vegetarische kroket is ook mogelijk! 

 
Garnalenkroketten
met toast, boter, citroen en  
gefrituurde peterselie

2 kroketten | 12,50
1 kroket | 6,50

Tosti Old School
met boerenham en kaas, geserveerd
met chips en chilisaus | 5,50

Croque Madame 
met 2 spiegeleitjes | 7,95

Uitsmijter
3 Scharreleieren met een keuze uit 
diverse toppings: ham, kaas, spek óf 
kies voor vega met gemarineerde 
tomaatjes en rucola. 
 
Inclusief: 1 topping | 9,00  
2 toppings | 9,50  óf  3 toppings | 10,00

BROODJES
Versgebakken, uit de steenoven,  
Italiaans wit óf meergranen broodje 

Loonsch 12 uurtje | 12,95 
Een broodje met carpaccio, wrap met 
kloosterkaas en tomaten chutney, 
mini kalfskroket op een wit puntje, 
kleine frisse salade en soep van de 
week 

Club Sandwich | 11,95 
Met avocado, spek, gerookte kipfilet,  
tomaat, sla, gekookt ei en gerookte 
paprikamayonaise 

Gerookte zalm | 11,50
Met ei, kappertjes en mierikswortel 

Carpaccio | 10,50
Met pijnboompitjes, oude kaas, 
spekjes, basilicummayonaise, rucola 
en Harry’s dressing.  

Incl. truffelmayonaise | 1,00 extra 

Geitenkaas | 9,50
Met rucola, tomaten antiboise en 
walnoten  

Tonijnsalade | 9,00
Huisgemaakt, met geroosterde 
paprika, tomaten antiboise en rucola

Oriental  |  15,95

Lauwwarm gemarineerde kippen- 
dijtjes, gemengde sla, taugé, zoet- 
zure komkommer, tomaatjes, 
sesamdressing en krokante noodles

CLASSICS

SALADES
Onze salades worden geserveerd 
met brood en exta vergine olijfolie

Clubsalade  |  8,95

Sla, rode witlof, hazelnoten, 
rode ui, croutons, Parmezaanse 
kaas en dressing

Breid je clubsalade uit met  
een topping naar keuze 

Per topping  |  6,00

Gebakken scampi’s  
(6 stuks), rundercarpaccio, 

gerookte zalm of geitenkaas

Gewoon Geweldig
DE LOONSCHE DUYNEN

Golfpark

info@golfparkdeloonscheduynen.nl | www.golfparkdeloonscheduynen.nl

PANINI’S
 

Warm, royaal belegd gegrild 
Toscaans platbrood, wit of 

meergranen

Loonsche  |  8,50 
met boerenham en kloosterkaas

Geitenkaas   |  8,50 
Zachte geitenkaas met  

tomaten chutney

... lunches kun je tot 17.00 uur bestellen!
Vraag ook naar de vegetarische opties!



Gewoon Geweldig
DE LOONSCHE DUYNEN

Golfpark

Sorbets
Drie bolletjes vruchten- 

sorbet met slagroom 

Chocolade Moelleux 
Chocoladetaart met vloeibare  

chocolade en vanille-ijs 

Omelette Sibérienne  
met mango compote

Koffie en Friandises

Bij je ALL DAY CLASSIC óf  
gewoon als bite bij je drankje!

Dikke frites met knoflook 
en rozemarijn | 2,50

Frietjes met truffelmayonaise
en Parmezaanse kaas | 3,50

Aardappel wedges | 2,50

Zoete aardappelfrietjes | 3,50

DESSERTS | 7,95 
Je hebt de keuze uit:

info@golfparkdeloonscheduynen.nl | www.golfparkdeloonscheduynen.nl

Saté van kipfilet  |  14,00 
Met pindasaus, gebakken  
uitjes, kroepoek en atjar

Loonsche Burger  |  14,00
MRIJ rundvlees op een brioche 
broodje met kaas, balsamico-uien, 
vleestomaat en Loonsche saus 

Een vegetarische burger is ook mogelijk!

Diamanthaas  |  22,50
Beurre Café de Paris, rucola, jus de 
veau, geserveerd met dikke frites

Fish & Chips  |  16,50
Vis bereid in bierbeslag, met 
remouladesaus en een kleine,  
frisse groene salade

Cannelloni al forno  |  15,50
Gevuld met spinazie, ricotta, tomaat 
passata, mozzarella en rucola

 ALL DAY CLASSICS

VRAAG OOK NAAR DE SOEP VAN 
DE DAG ÉN HET MAANDMENU!

... kun je dagelijks vanaf 12.00 uur bestellen.
Vraag ook naar de vegetarische opties!

* Borrelplanken vanaf 2 personen, 
   vegetarisch is ook mogelijk

EN VRAAG NAAR ONZE

Borrelmaatjes
Een mix van mini 
frituurhapjes: rund- en 
kalfskroket, kaassouflé, 
bamihapje oriëntal, crispy 
chicken en frikandel  

8 stuks | 9,50
16 stuks | 19,00
 

Kip Tempura 
met Hoisinsaus 
 
6 stuks | 7,95

Brood  
met smeersels | 4,50

Classics, per 8 stuks*
 
Bitterballen | 9,00
Gehaktballetjes met  
spicy saus | 8,50
Mini frikandellen | 6,00
 
KaasTengels®  | 8,00
Camembert bites | 6,50

*Wil je 12 stuks in plaats van 
8? Dan betaal je 3,50 extra!

Óf neem een
Borrelplank!*

Warme hapjes, 
kaasblokjes, diverse 

worstsoorten, 
Amsterdamse uitjes, 
brood met smeersels

6,50 pp

21
12 maanden gerijpte 

prosciutto, luxe wraps     
warme hapjes, nootjes 
olijven, diverse kaas- 

soorten, brood  
met smeersels 

6,95 pp


