LUNCHKAART
LUNCHSPECIALS
Dagsoep
Vraag één van onze collega’s
naar onze soep van de dag
Geserveerd met oerbrood

€ 8,00

Erwtensoep
Stevige, goed gevulde erwtensoep
met rookworst
Geserveerd met roggebrood en katenspek

€ 8,50

Glipper
Op lage temperatuur gegaarde rosbief,
oerbrood, gekookt ei en remoulade

€ 8,50

Tosti brie
Met walnoten, honing en rucola

€ 6,50

Kroketten
2 ambachtelijke rundvleeskroketten
van Oma Bob’s op oerbrood

€ 8,50

Garnalencroquetten
Hollandse garnalencroquetten van
Holtkamp op oerbrood

€ 10,50

Oerbrood gerookte ribeye
Met rucola, truffelmayonaise, Grana
Padano, pittenmix en zongedroogde
tomaatjes

€ 9,50

UITSMIJTERS & OMELETTEN
Keuze uit wit of bruin oerbrood

Ham en/of kaas

€ 8,50

Rosbief

€ 8,50

Omelet
Truﬀel & champignon

€ 10,00

Roerei zalm

€ 10,00

SALADES
Salades worden geserveerd
met oerbrood

Gerookte zalm

€ 12,50

Salade met gerookte zalm,
gekookt ei, komkommer en rode ui

Gerookte ribeye

€ 12,50

Salade met dungesneden ribeye,
rucola, truffelmayonaise,
Grana Padano, pittenmix
en zongedroogde tomaatjes

Vraag ook naar onze salades
v/d week

BAAN SANDWICHES
Keuze uit wit of bruin oerbrood

Slagersachterham

€ 4,50

Jonge kaas

€ 4,50

Boeren overjarig

€ 5,00

Rosbief

€ 5,50

Ossenworst

€ 5,50

KLEINE KAART

(v/a 12.00 uur)

Runderstoofpotje
Met salade en frites

€ 15,50

Saté van kippendijen

Met cassave kroepoek, satésaus, salade en frites

€ 15,50

Tournedos

Met gemengde groenten en rode wijnsaus

€ 22,50

Pasta van de dag

Vraag één van onze collega’s naar onze pasta van de dag
Dagprijs

Maaltijdsalade gerookte zalm
Salade met gerookte zalm, gekookt ei, komkommer en rode ui
Geserveerd met frites

€ 15,50

Frites

€ 3,50

Salade

€ 3,50

Groenten

€ 3,50

OPENINGSTIJDEN
In de winterperiode is Clubrestaurant De Kennemer
dagelijks geopend vanaf 09.00 uur
Voor aangepaste openingstijden tijdens feestdagen kunt u
onze website raadplegen: www.kennemergolf.nl/restaurant
Ook in de wintermaanden bent u van harte welkom voor
diner. Op reservering is onze keuken dagelijks geopend.
Onze chefs werken met dagverse producten. Om deze
reden vragen wij u tijdig te reserveren, zodat onze chefs
rekening kunnen houden met uw komst
Voor reserveringen kunt u ons bereiken via:
E-mail: clubrestaurant@kennemergolf.nl
Telefoon: 023-571 31 89

