Banquetingmap
Club restaurant De Kennemer
Voor u ligt de banquetingmap van Club restaurant de Kennemer. In deze map vindt u
informatie over de culinaire mogelijkheden in ons restaurant. Wij bieden u oneindig veel
mogelijkheden om een passende culinaire invulling te geven aan uw golfdag. Ons
aanbod aan arrangementen is niet beperkt tot wat er in deze competitiemap getoond
wordt, maar gaat veel verder. Gebruikt u deze map als bron van inspiratie. Mocht u
daarna nog speciale wensen hebben, of met ons willen brainstormen over de invulling,
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Om optimale service en kwaliteit te kunnen leveren vragen wij u om vroegtijdig uw
wensen aan ons door te geven.
Alle genoemde prijzen zijn, indien niet anders vermeld, per persoon en inclusief BTW.
Met culinaire en gastvrije groet,
Team Club restaurant De Kennemer
Contactgegevens:
Cynthia van Dijk
clubrestaurant@kennemergolf.nl
+ 31 (0)6 41 40 30 20

Ontvangst
Koﬃe & thee

3.75

Koﬃe & thee met krentewegge

5

Koﬃe & thee met Pasteis de nata

5

U kunt onbeperkt koffie en verse theesoorten nuttigen vanaf ons buffet
Liever iets origineels, verantwoords
of gewoon een keer iets anders voor bij de koffie?
Y OGHURT BAR
Yoghurt met granola & 3 soorten toppings

6

C AKE 2.0
Caramel short cake, carrot cake, rocky road cake

5.5

E NERGIZE
Homemade bananenbrood & energierepen

5.5

Lunch
L UNCHBUFFET “D E K ENNEMER ”

15.5

Soep van de dag
Bourgondische broden
Diverse belegsoorten
Boerenlandkaas, Old Amsterdam, slagers achterham, gerookte kipfilet
Vruchtenspread
Ambachtelijke rundvleeskroketten met mosterd
Groene salade
Geroosterde groentes, zaden & pittenmix, zoete aardappel, paprika, vinaigrettes
Eiwitrijke rood fruit smoothie
Verse jus d’orange
Melk, karnemelk
Koffie & thee
Appels & bananen
Wilt u nog iets toevoegen aan het buffet? Laat het ons dan weten!

Baancatering
Naast catering in ons club restaurant behoort catering in de baan ook tot één van
onze mogelijkheden. Wij kunnen zowel op de turn, in ons halfway house, als door de
baan heen, met onze buggy, catering voor u verzorgen.
Mocht u op de baan uw gasten willen voorzien van een culinaire versnapering dan
bieden wij hiervoor onderstaande mogelijkheden:
Saté van gemarineerde kippendijen
Met satésaus, kroepoek en stokbrood

7.5

BBQ burger van de grill

7.5

Vers fruitsalade van seizoensfruit (100 gr.)

3.5

Haring met een wit puntje en uitjes (1 st.)
Met Corenwijn
Van mei tot juni de Hollandse Nieuwe

5
8

Assortiment sandwiches
Hummus, gegrilde groenten en rucola

6.5

Gerookte zalm, avocadodip, rode ui en ei
Gerookte kip, pesto en zongedroogde tomaat
Wij gaan uit van 1 portie per persoon. Indien er meer porties uitgevraagd worden dan
zullen wij deze op basis van nacalculatie berekenen.
Genoemde prijzen zijn exclusief bediening. Indien gewenst kunnen wij voor u bediening
verzorgen à €29,50 per persoon per uur.

Bovenstaande is slechts een kleine impressie van onze
mogelijkheden. Indien u andere wensen en of ideeën heeft dan
kijken wij graag samen met u naar een passende culinaire invulling.

Borrel
Borrel
Onze borrel platters worden geserveerd per flight van 2 of 4 personen.
De genoemde prijzen zijn per persoon.

F INGERFOOD

PLATTER

Per flight van 2 personen geserveerd

Warm gemengd bittergarnituur ( 4 st. p.p.)
Pittige pinda’s
4

V ERANTWOORDE

FINGERFOOD PLATTER

Per flight van 2 personen geserveerd

Crudité met hummus
Gemarineerde olijven
Edamame
Notenmix
4.5

B ORREL

PLATTER

Per flight van 2 personen geserveerd

Warm gemengd bittergarnituur (3 st. p.p.)
Parmaham
Manchego
Crudité met hummus
Gemarineerde olijven
6

B ORREL

PLATTER EXTRA

Per flight van 4 personen geserveerd

Warm gemengd bittergarnituur (3 st. p.p.)
Parmaham
Manchego
Truffelsalami
Crudité met hummus
Gemarineerde olijven
Gebrande noten
9

Diner
In ons club restaurant hebben wij geen vaste maar een wisselende menukaart. Onze
chefs werken met seizoensgebonden en dagverse producten. Wekelijks stellen zij in
overleg met onze leveranciers en aan de hand van het actuele aanbod, onze menu’s
samen. Onze wekelijks wisselende menukaart bevat standaard de volgende items:

V OORGERECHTEN 10.5
2 voorgerechten
Dagsoep

H OOFDGERECHTEN 18.5
Vis
Vlees (of gevogelte)
Vegetarisch
Maaltijdsalade

V ASTE

HOOFDGERECHTEN

Saté van gemarineerde kippendijen 15.5
Tournedos 22.5

D ESSERTS 7.5
Dessert
Kaasplank (+ 3)

2- GANGEN
3- GANGEN

DINER INCL . KOFFIE
DINER INCL . KOFFIE

/
/

THEE

29.5

THEE

35

Al onze gerechten bevatten de kwaliteit & creativiteit die u van ons gewend bent. Wij
zullen circa een week voor uw ontvangst contact met u opnemen over de invulling van
het menu.
Mocht u specifieke wensen hebben voor de invulling van uw diner dan is dit uiteraard
bespreekbaar. Hierbij houden wij rekening met de op dat moment geldende dagprijs
van de inkoop voor het vaststellen van de prijs.

Wijnkaart

