Pistoletten

Wit of bruin

Pistolet jong belegen boerenkaas
Pistolet Haagsche leverworst
Pistolet Old Rotterdam
Pistolet boerenham met truffelmayonaise
Pistolet gezond
Pistolet ossenworst
Pistolet geitenkaas met walnoten & honing
Pistolet Serranoham met pesto & Parmezaan
Pistolet tonijnsalade
Pistolet gerookte zalm
Pistolet Hete Kip

€ 3,75
€ 3,75
€ 4,25
€ 4,50
€ 5,50
€ 5,75
€ 5,75
€ 6,00
€ 5,75
€ 7,25
€ 4,50

Clubsandwich tot 16.00 uur.
Clubsandwich zalm (tonijn en eiersalade)
Clubsandwich Kip ( eiersalade en bacon)

€ 9,75
€ 8,75

Oma’s Bob kroketten (rundvlees kroket)
Twee kroketten met brood
Broodje kroket

€ 6,75
€ 4,00

Tosti’s

Salade’s

Burgers palmesteijn rundvlees (180 gr)

Salade Geitenkaas
€ 12,00
met walnoten, peer & honing
Clubsalade kip
€ 12,50
met kipfilet, kippenpootjes &
mosterdhoning dressing
Salade Serranoham
€ 12,75
met pesto & Parmezaanse kaas
Salade biefstukpuntjes
€ 13,75
met taugé & ketjapdressing
Salade zalm & tonijn
€ 14,50
Gerookte zalm & huisgemaakte tonijnsalade

Ben Hogan Classic
€ 9,50
De klassieke burger met sla, augurk, tomaat,
uienringen & ketchup
Tiger Cheeseburger
€ 11,50
Met kaas, bacon, sla, augurk, tomaat,

Ei-gerechten tot 16.00 uur.
Uitsmijter met ham, kaas of spek
Omelet met ham, kaas, spek of zalm
Boerenomelet
Extra beleg ( ham, kaas, spek, zalm)

€
€
€
€

8,00
8,00
7,95
0,50

Warme Gerechten
Vega van de dag
Vraag ernaar bij uw gastheer of dame
Saté “Hole in One”
Kip of varkensvlees naar keuze met atjar,
kroepoek en salade
Fish & Chips
Geserveerd met remouladesaus en salade
Hiphung Runderbiefstuk
Geserveerd met kruidenboter
Sliptongen (3 stuks)
Geserveerd met remouladesaus en salade
Wienerschnitzel (250 gr.)
Op traditionele wijze geserveerd

€ 12,50
€ 13,50

€ 12,75
€ 15,50
€ 18,50
€ 14,50

Leveranciers

Tosti ham & kaas
Tosti kaas, tomaat & pesto
Tosti Hawaï (ham, kaas & ananas)

Delftweg 59
2289 AL Rijswijk
T: 070 399 24 69
E: horeca@rijswijksegolf.nl
W: www.lofcatering.nl

€ 3,75
€ 4,00
€ 4,00

Bakkerij de Groot (oerbrood)
Burg en Bol (vlees)
Q-Fish (MSC-vis)
Allergenen? Vraag uw gastheer of dame naar de ingrediënten.
De keuken is geopend van 12.00 tot 21.30 uur
Clubhuis geopend van 8.00 tot 23.00 uur
Openingstijden onder voorbehoud

Chef Specials
Kijk op de krijtborden voor onze wisselende chef
specials en 3-gangen menu.

