Informatiemap

2019

1

Inhoudsopgave

Inhoud
De Hoge Dijk

3 en 4

Onze Businessclub

5

Golfarrangementen

6

Events

7 en 8

Totale verzorging

9

Oefenfaciliteiten

10

Footgolf

11

Baancatering

12

Vergadermogelijkheden

13

Vergader arrangementen

14

Receptie en feestavond

15

Ontvangst, high-tea en high-wine

16

Lunch

17

Menu

18

Amusediner

19

Buffetten

20

Barbecues

21

Aanvullende informatie

22
2

De Hoge Dijk

Welkom op Golfcentrum De Hoge Dijk,
Aan de rand van Amsterdam Zuidoost ligt ons Golfcentrum.
Een openbare golfbaan met 27 prachtige holes, een uitgebreide golfschool en een ruime Brasserie
met verschillende terrassen die allen uitkijken over de groene fairways.
Een perfecte locatie voor niet alleen golfers maar ook voor een zakelijke lunch, een familie
bijeenkomst, een vergadering of gewoon als tussenstop voor de fietser en de wandelaar.
De golfbaan
De golfbaan bestaat uit 27 holes verdeeld in drie 9 holes lussen met elk zijn eigen karakter.
Uiteraard heeft de baan A status en is GEO gecertificeerd.
De Holendrechtbaan is aangelegd op een voormalig weide gebied en kenmerkt zich door het
typische polderkarakter met veel vijvers, slootjes en rietoevers. Laat u zich ondanks het open
karakter van de baan niet van de wijs brengen want goed spelinzicht en accuratesse is nodig om
met een goede score van de baan te komen.
De Bullewijkbaan baan kan zich het beste laten omschrijven als parklandachtig.
Dit komt mede door de aanplant van verschillende soorten fruitbomen en andere gecultiveerde
bomen. Op dit deel van de baan vindt u ook de meeste hoogte verschillen en zijn de minste
waterpartijen.
De Abcoudebaan heeft dezelfde kenmerken als de Holendrecht baan: het polder karakter en veel
water met sloten op cruciale plekken. Een ander leuk kenmerk van de Abcoudebaan is dat u start
en eindigt op één van de laatst overgebleven gedeeltes van De Hoge Dijk. Dit dijkdeel is het enige
overgebleven deel van de "Hoge Dijk" uit de 16e eeuw toen het nog polder was. De Abcoudebaan
is een verrassend mooie par-3 en par-4 baan die veel uitdaging biedt aan zowel de beginnende als
de gevorderde speler.
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De Hoge Dijk

De golfschool
De golfschool heeft uitgebreide oefenfaciliteiten en diverse golfprofessionals die u graag de fijne
kneepjes van het golfspel bijbrengen.
Naast individuele en groepslessen worden er ook veel clinics gegeven. Een clinic is uitermate
geschikt als gezellig teamuitje, voor een bedrijfsfeest of een zakelijk evenement.
De brasserie
Onze gezellige brasserie is zeven dagen per week geopend en verrast u graag met een uitgebreide
lunch, een high tea of een smakelijk diner. Maar ook voor alleen een kopje koffie of wijntje op het
terras bent u van harte welkom.
Daarnaast zijn ook groepen en bedrijven bij ons aan het juiste adres. Onze twee vergaderzalen
bieden ruime gelegenheid voor een zakelijke bijeenkomst in combinatie met lunch of diner en
natuurlijk kan dit ook in combinatie met een rondje golf of een clinic met uw gasten.
Wij zijn alle dagen geopend vanaf 8:00 uur.
De golfclub
Golfcentrum De Hoge Dijk is de thuishaven van Openbare golfclub Olympus.
Deze vereniging met ruim 900 leden is een actieve club die met zijn vele wedstrijden, competities
en andere evenementen garant staat voor veel sportiviteit, gezelligheid en vriendschappen.
De Hoge Dijk is goed te bereiken met openbaar vervoer (bus 120) en met de auto.
Er is een ruim parkeerterrein waar u voor € 1,-- per dag uw auto onder toezicht kunt parkeren.
Laat u informeren over de mogelijkheden. Wij nodigen u graag uit om het e.e.a. persoonlijk toe
te lichten en u bent van harte welkom om onze locatie te komen bekijken.
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Onze Businessclub

Zakelijk golfen
De golfsport, golfbaan De Hoge Dijk en de Businessclub De Hoge Dijk in het bijzonder biedt u een
fantastisch platform om uw zakelijk netwerk te vergroten. Wanneer krijgt u de kans om een paar
uur met een potentiële klant of goede relatie op een buitengewoon ontspannen manier zaken te
bespreken? Kom bij De Hoge Dijk in het groene hart van Amsterdam netwerken en zaken doen!

Businessclub De Hoge Dijk pakketten 2019
De Hoge Dijk biedt een breed scala aan mogelijkheden voor de exposure van uw bedrijf op
de golfbaan, in ons clubhuis en online.
Daarmee heeft u een platform om op een hoogwaardige manier met uw netwerk en potentiële
klanten te communiceren.
Enkele onderdelen van onze pakketten zijn:
•Deelname businessclub competitie
•Golfclinic 10 personen (per pakket wisselend)
•Introductiemogelijkheid relatie en/of collega (tegen betaling)
•Mogelijkheid bedrijfspresentatie
•Uitwisselingswedstrijden met businessclubs van andere golfbanen
•Ruime reserveringsmogelijkheden
•Vermelding op het bord bij de entree
•Vermelding website met doorlink, presentatie in nieuwsbrief De Hoge Dijk (6000 abonnees)
•Korting op alle SGNL banen in Nederland (op 16 golfbanen, greenfee 18 holes € 37,50)
•Gratis gebruik van de vergaderzaal voor 6 dagdelen (excl. horeca)
Mocht u interesse hebben in een lidmaatschap dan maken wij graag een afspraak om in een
persoonlijk gesprek uw wensen en onze mogelijkheden te bespreken.
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Golfarrangementen

Wij hebben diverse golfarrangementen. Zo maakt u van het golfen een compleet dagje uit.
Arrangement 1:
-greenfee 9 holes (Holendrecht of Bullewijkbaan)
-dagschotel (vlees, vis of vegetarisch)
Weekdagen: € 42 p.p. / weekend of feestdagen: € 48 p.p.
Arrangement 2:
-greenfee 9 holes (Holendrecht of Bullewijkbaan)
- 2 gangen diner (voor en hoofdgerecht)
Weekdagen: € 52,50 p.p. / weekend of feestdagen: € 59 p.p.

Arrangement 3:
-greenfee 18 holes (Holendrecht en Bullewijkbaan)
-dagschotel (vlees, vis of vegetarisch)
Weekdagen: € 62 p.p. / weekend of feestdagen: € 68 p.p.
Arrangement 4:
-greenfee 18 holes (Holendrecht en Bullewijkbaan)
- 2 gangen diner (voor en hoofdgerecht)
Weekdagen: € 72,50 p.p. / weekend of feestdagen: € 79 p.p.

Het diner is bij alle arrangementen uit te breiden naar een 3-gangen menu voor € 5,50 p.p. extra.
Onze arrangementen hebben een vastgesteld menu. Uitgezonderd speciale dieetwensen.
Bovenstaande arrangementen zijn te boeken voor maximaal 20 personen.
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Events

De 18 holes golfbaan is toegankelijk voor iedere golfer, mits in het bezit van een geldig
golfvaardigheidsbewijs (GVB) of handicap 54. De Abcoudebaan is behalve voor GVB bezitters ook
toegankelijk voor golfers met een aantoonbare baanpermissie, afgegeven door een
golfprofessional.
Kortom: alle mogelijkheden om op ons complex een geheel verzorgd golfevent te organiseren.
Wilt u voor uw gasten die nog niet kunnen golfen een clinic organiseren?
Als bedrijf, club of vriendenkring kunt u zelf bepalen hoe u de dag invult om met de golfsport in
aanraking te komen. Leeftijd speelt geen rol, ervaring is niet nodig.
Ons team van gediplomeerde golfleraren staat voor u klaar.
Clinic’s:
Basisclinic a € 19,50 p.p.p.u bestaande uit:
•Introductie over etiquette en praktijk
•Indelen van groepen: beginners, gevorderden en bezitters van een GVB.
•Oefenen van bv. grip, swing, enz.
•Uitvoeren van meest voorkomende slagen zoals: drive (lange bal), chip en putt
•Inclusief materiaal, oefenballen, gereserveerde overdekte afslagplaatsen

Indien gewenst kan daarna onder leiding van de pro het basisclinic arrangement worden
uitgebreid met een baanclinic.
Bij een baanclinic spelen de deelnemers een aantal holes op de golfbaan onder leiding
van de golfprofessional.
De kosten van een baanclinic zijn € 39,-- p.p. en te boeken vanaf 6 personen.
Een baanclinic duurt altijd 2 uur en wordt vooraf gegaan aan minimaal 1 uur basisclinic.
Wie van de deelnemers is het grootste talent? En wie slaat meteen een hole-in-one?
Op de golfbaan vinden we de antwoorden op deze vragen!
Uiteraard kunnen wij ook de culinaire omlijsting van uw event verzorgen.
Voor een sportieve dag met een culinaire twist denken wij graag met u mee.
Op de volgende pagina’s vind u diverse mogelijkheden voor de invulling van uw event.
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Events arrangementen

Om de invulling van uw event te vergemakkelijken hebben wij onderstaande arrangementen
standaard voorzien van:
-greenfee 18 holes (Holendrecht en Bullewijkbaan)
-koffie of thee met een assortiment aan zoetigheden
-4 snacks p.p.
Arrangement 1: € 70,50 p.p.
-bovengenoemd standaard arrangement
- Dagschotel (vlees, vis of vegetarisch)
Arrangement 2: € 81,-- p.p.
-bovengenoemd standaard arrangement
-2 gangen diner (voor en hoofdgerecht)
Arrangement 3: € 86,-- p.p.
-bovengenoemd standaard arrangement
-3 gangen diner (voor, hoofd en nagerecht)

Arrangement 4: € 82,-- p.p.
-bovengenoemd standaard arrangement
-Barbecue
Arrangement 5: € 89,-- p.p.
-bovengenoemd standaard arrangement
-Barbecue “de Luxe”
Arrangement 6: € 86,-- p.p.
-bovengenoemd standaard arrangement
-Warm en koud buffet
Arrangement 7: € 91,75 p.p.
-bovengenoemd standaard arrangement
-Luxe warm en koud buffet incl. dessertbuffet
Onze arrangementen hebben een vastgesteld menu. Uitgezonderd speciale dieetwensen.
Bovenstaande arrangementen zijn op basis van 18 holes en te boeken vanaf 20 personen.
Weekend en feestdagen toeslag € 5,50 p.p.
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Totale verzorging

Om uw golfdag compleet te maken kunnen wij u onderstaande mogelijkheden aanbieden;

•Bedrijfsvlaggen:
Indien u bij ons op de baan vlaggen wilt hangen en deze 3 dagen van te voren aanlevert zullen wij
dit voor u verzorgen.
•Longest & Neary:
Wij verzorgen graag voor u de longest en de neary. Bij 18 holes adviseren wij u het volgende:
Longest dames:
hole 18
Longest heren:
hole 18
Neary dames en heren:
hole 6
Indien u hier gebruik van wilt maken dan vernemen wij dit 3 dagen van te voren.
•Scorekaarten:
Wij kunnen voor u persoonlijke scorekaarten maken. Mocht dit wenselijk zijn dan sturen wij u
een bestand toe waarin de benodigde gegevens door u ingevuld kunnen worden en zorgen
wij dat de kaarten klaar liggen.
Wijzigingen kunnen tot uiterlijk 3 dagen van te voren doorgegeven worden.
Hiervoor berekenen wij € 52,--.
• Uitrekenen kaarten:
Wilt u geen zorgen hebben over het uitrekenen van de scores?
Wij kunnen u deze zorg uit handen nemen. Hiervoor berekenen wij € 52,--.
Graag denken wij met u mee voor de invulling van uw event.
Wij sturen u graag een offerte op maat.
Vervolgens nemen wij al het regelwerk voor u uit handen en hoeft u alleen nog maar te genieten!
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Golf oefenfaciliteiten

Range
Golfschool Fairway beschikt over een dubbele driving range waarvan 25 plaatsen overdekt zijn en
25 plaatsen in de buitenlucht. Op de driving range zijn greens aanwezig met elk 3 targets, de
afstanden tot elke target zijn per afslagplaats ingemeten en vindt u terug op de legenda naast de
afslagplaatsen.
Verwarmde leslokalen
Golfschool Fairway beschikt over verwarmde lesplaatsen op de driving range.
Tijdens de winter kunt u dus heerlijk lessen onder een zeer aangename temperatuur.

Privé studio
Naast de verwarmde lesplaatsen beschikt Golfschool Fairway over een verwarmde privéstudio.
Deze studio is uitgerust met een videoscherm waar direct uw golfswing geanalyseerd zal worden.
Putting Green
De oefenaccommodatie beschikt over een putting green van ruim 1000 m2.
Voor uw putt techniek en het oefenen van alle slopes kunt u hier terecht. Daarbij is de putting
green in de avonduren verlicht !

Pitch and chip area
Maar liefst 3 pitch and chip area’s zijn er aanwezig, 1 hiervan is verlicht. Ook hier kunt u slagen
oefenen vanaf elke ligging en slope.
Fairwaybunker
Bij de driving range is een grote fairwaybunker gelegen, u kunt hier uw lange maar ook korte
bunkerslagen trainen. En natuurlijk is ook de fairwaybunker in de avonduren te gebruiken.
Grass area
Achter de pitching area in het verlengde van de Driving Range vindt u het gras gedeelte waar u net
als in de baan vanaf het gras mag slaan.
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Footgolf

Wat is footgolf?
De sport “FootGolf” is enkele jaren geleden ontstaan op initiatief van een oud-profvoetballer.
Inmiddels wordt de sport niet alleen nationaal beoefend maar ook internationaal neemt
de sport een vlucht.
Vorig jaar gingen op het Nederlands Kampioenschap gekwalificeerde amateurs de strijd aan met
verschillende (ex)profvoetballers zoals Roy Makaay, Frank de Boer en Denny Landzaat.
Dat deze sport ook zeer toegankelijk is voor amateurs bleek wel door het feit dat er wederom een
amateur met de titel vandoor ging.
Welke mogelijkheden zijn er?
FootGolf is de ideale activiteit voor een gezellig en sportief uitje met collega’s, relaties,
teamgenoten, familie of vrienden.
FootGolf Amsterdam is onderdeel van FootGolf Holland (de officiële FootGolfbond van Nederland)
en zorgt voor de baanbeheer en exploitatie van FootGolf op Golfbaan De Hoge Dijk.
Om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken staat een team van medewerkers altijd voor uw klaar.
Contactpersoon:
Rens Elbertsen

www.footgolfamsterdam.nl
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Baancatering

Mocht u op de baan uw gasten willen voorzien van iets lekkers dan bieden wij
hiervoor onderstaande mogelijkheden:
Lunchpakket
€ 10,-- per stuk (om mee te nemen de baan in)
•Zacht broodje jonge kaas
•Zacht broodje Geldersche ham
•Flesje fris/sportdrank
•Stuk fruit (appel of banaan)
•Candybar
Lunchpakket “de Luxe”
€ 15,-- per stuk (om mee te nemen de baan in)
•Zacht broodje jonge kaas
•Wrap met kiprollade
•Krentenbol
•Flesje fris/sportdrank
•Stuk fruit (appel of banaan)
•Candybar
Na 9 holes kunnen wij een tafel verzorgen met daarop een versnapering.
Onderstaand onze suggesties;
•Petflesje frisdrank en een candybar
€ 4,50 p.p.
•Broodje kroket
€ 3,75 per stuk
•Gemengd kaasbroodjes en saucijzenbroodjes
€ 4,00 per stuk
•Broodje haring met uitjes en zuur
dagprijs

Bovengenoemde snacks zijn uitgaande van 1 portie persoon.
Indien er meer porties uitgevraagd worden dan zullen deze naar verbruik worden berekend.
Bovenstaande prijzen zijn exclusief bediening.
Indien gewenst kunnen wij voor u gedurende een afgesproken tijd bediening verzorgen.
Hiervoor berekenen wij een prijs van € 25,-- per persoon per uur.
Baancatering op ons terrein is uitsluitend voorbehouden aan De Hoge Dijk.
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Vergadermogelijkheden

Vergaderen saai? Niet bij Brasserie “De Hoge Dijk”.
De omgeving is een sfeerbepalende factor.
Wij bieden u daarom de mogelijkheid om midden in de natuur te vergaderen.
U zult merken dat de inspirerende omgeving uw bijeenkomst positief zal beïnvloeden.
Wij hebben de beschikking over zalen voor grote en kleine groepen.
En parkeergelegenheid voor de deur? Geen probleem.
Voor slechts € 1,-- kunt u per auto de gehele dag parkeren!
Uiteraard kunnen we de accommodaties voorzien van diverse faciliteiten. Of het nu gaat om een
flip-over of beamer of van een eenvoudig broodje tot uitgebreide culinaire verwennerij.
Waarom bij “De Hoge Dijk” vergaderen?
•Zalen geschikt voor grotere en kleine gezelschappen
•Beschikking over diverse faciliteiten
•Gunstige prijs/kwaliteit verhouding
•Culinaire service
•Mogelijkheid tot actief ontspanningsprogramma
Onderstaand kort samen gevat een aantal mogelijkheden en een prijsindicatie om u een
indruk te geven van onze bijzondere locatie.
Vergaderzalen:
-maximaal 40 personen in theateropstelling
-maximaal 30 personen in school opstelling
-maximaal 25 personen in blokopstelling of U-opstelling
Voorwaarden:
➢Voor het lunchbuffet geldt: vanaf 10 personen. Bij een kleiner aantal personen kunt u voor
aanvang van de bijeenkomst een keuze maken van onze lunchkaart.
➢De genoemde prijzen zijn per persoon en inclusief BTW.
➢Frisdranken en overige dranken zijn niet inbegrepen in de vergaderarrangementen, tenzij
anders aangegeven en worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
Prijswijzigingen voorbehouden.
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Vergaderarrangementen

Voor de zalen berekenen wij een huur van € 95,-- per dagdeel. Deze bestaat uit gemiddeld 4 uur.
Voor de totaal invulling bieden wij de volgende arrangementen aan:
2-uurs vergaderarrangement a € 8,50 per persoon
•Gebruik flip-over met stiften en beamer met scherm
•WiFi
•Pennen en papier
•Onbeperkt koffie, thee en kannen water in de zaal
4-uurs vergaderarrangement a € 10,-- per persoon
•Gebruik flip-over met stiften en beamer met scherm
•WiFi
•Pennen en papier
•Onbeperkt koffie, thee en kannen water in de zaal
8-uurs vergaderarrangement a € 31,50 per persoon
•Gebruik flip-over met stiften en beamer met scherm
•WiFi
•Pennen en papier
•Onbeperkt koffie, thee en kannen water in de zaal
•Assortiment aan zoetigheden in de ochtend
•Hartige snacks na afloop van de bijeenkomst (2 stuks)
•Lunch(buffet)/gerecht inclusief koffie, thee, jus d’orange, melk en karnemelk

12-uurs vergaderarrangement a € 61,-- per persoon
•Gebruik flip-over met stiften en beamer met scherm
•WiFi
•Pennen en papier
•Onbeperkt koffie, thee en kannen water in de zaal
•Assortiment aan zoetigheden in de ochtend
•Hartige snacks na afloop van de bijeenkomst (2 stuks)
•Lunch(buffet)/gerecht inclusief koffie, thee, jus d’orange, melk en karnemelk
•Diner (3-gangen menu)
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Receptie - feestavond

Wij bieden u vele mogelijkheden voor het organiseren van bv. een feestelijke receptie,
een 25 jarig huwelijksfeest, verjaardag of een vrijgezellenavond.
Voor iedere gelegenheid de juiste locatie, met de juiste sfeer!
Wist u dat u zelfs kunt trouwen bij Brasserie “De Hoge Dijk”?
Wij kunnen deze bijzondere dag mede voor u verzorgen.
Samen met u gaan wij graag in gesprek over uw specifieke wensen.
Wij kunnen u diverse mogelijkheden aanbieden. Onderstaand een aantal suggesties:
Warm bittergarnituur
• Bitterballen (Oma Bob)
8 stuks
€ 7,50
• Kaastengels (vegetarisch)
8 stuks
€ 7,50
• Butterfly garnalen
8 stuks
€ 6,75
• Kip nuggets
8 stuks
€ 6,25
• Mini frikandel
8 stuks
€ 5,75
• Mini loempia (vegetarisch)
8 stuks
€ 5,75
• Kippen borrelpootjes
8 stuks
€ 8,75
• Broodpizza met salami, paprika en kaas
€ 7,75

Gemengd warmbittergarnituur
• 12 stuks
• 24 stuks
• 48 stuks

€ 9,95
€ 19,75
€ 39,50

Koud bittergarnituur
• Reypenaer plankje met mosterd
• Plankje ossenworst/leverworst
• Crudité met kerrie dip
• Bakje met nootjes
• Luxe koud bittergarnituur
• Assortiment zoute koekjes, nootjes en kaas

€
€
€
€
€
€

8,50
5,50
5,50
3,50
1,50 p.st.
4,50 p.p.
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Ontvangst – hightea - highwine

Mogelijkheden voor een koffie/thee ontvangst:
•2 soorten mini muffins
•Boeren appeltaart
•Assortiment aan zoetigheden

€ 4,50 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 6,00 p.p.

High tea a € 21,50 p.p.
Onbeperkt thee naar keuze
***
Kopje soep van de dag
***
Wrap met gerookte kip en guacamole
Sandwich met roomkaas en komkommer
Mini broodje met gerookte zalm en dillecrème
Quiche op basis van groenten
***
Etagère met diverse zoetigheden
Scones met jam en crème fraiche
High wine:
U kunt de high tea uitbreiden met 2 glazen huiswijn voor € 7,50 p.p.

Een high tea en high wine serveren wij vanaf 2 personen en dient 2 dagen van
te voren gereserveerd te worden.
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Lunch

Onderstaand een aantal buffetsuggesties voor lunches vanaf 10 personen.
Lunchbuffet
€ 16,50 p.p.
Koffie en thee
Melk, karnemelk en jus d’orange
Soep van de dag
Rundvleeskroket
Diverse soorten brood
Roomboter en divers zoet beleg
Diverse vleeswaren
Diverse kaassoorten
Fruit van het seizoen; bv. appels, mandarijnen, bananen.

Mogelijke uitbreiding op bovenstaand lunchbuffet:
•Tonijnsalade
€ 1,-- p.p.
•Eiersalade
€ 1,-- p.p.
•Frisse groene salade
€ 0,50 p.p.
•Gekookte eieren
€ 0,50 p.p.
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Menu

Omdat de samenstellingen van de menu’s afhankelijk kunnen zijn van
seizoensinvloeden heeft onze chef-kok een wisselend maandmenu.
Onderstaande prijzen zijn daarop gebaseerd.
Menu 1: € 24,50 p.p.
Voorgerecht en hoofdgerecht
Menu 2: € 29,50 p.p
Soep, hoofdgerecht en nagerecht

Menu 3: € 32,50 p.p
Voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht

Het is ook mogelijk uw menu uit te breiden naar 4-gangen tegen een meerprijs van € 7,-- p.p.
Voor een soep als extra gang bedraagt de meerprijs € 4,25 p.p.
Indien u een kaasplateau wenst dan kan dit tegen een meerprijs van 9,50 p.p.
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Amusediner

Een “amusediner” is een diner, waarbij u niet zit maar staat.
Verspreid over de avond krijgen de gasten allerlei heerlijke gerechtjes gepresenteerd.
Het plezierige hiervan is dat de gasten niet gebonden zijn aan een bepaalde zitplaats.
Een perfecte gelegenheid om op informele wijze te genieten van exclusieve gerechtjes.
De gasten kunnen de gerechtjes gemakkelijk eten want deze worden geserveerd
in een glas, kopje of klein bordje.
Amuse diner a € 32,50 p.p.
Trio van vis
Rundercarpaccio
Salade caprese
***
Soep van de dag
Soep van zoete aardappel
Paddenstoelensoep
***
Gebakken zalm met risotto en een saus van saffraan
Thaise gamba met noodles
Gegrilde tonijn op wakame salade + € 1,50 p.p.
***
Kipsaté met atjar en kroepoek
Gegrilde kippendij met couscous salade
Lamsrack met aardappel-groententaart + € 1,50 p.p.
***
Gepaneerde en gefrituurde brie met honing en rucola
Kaasplateau met bijpassend brood + € 2,50 p.p.
***
Cheese cake met een saus van rood fruit
Sticky toffee met vanille-ijs
IJstaart (eventueel mogelijk met opdruk)

Uw amusediner kunt u zelf samen stellen door van te voren aan te geven wat
uw keuze is uit de diverse gangen.
Een amusediner bestaat in totaal uit 6 gangen.
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Buffetten

Buffet 1 à € 22,50 p.p.
Visschotel met diverse koude vissoorten
Rundercarpaccio
Salade geitenkaas met honing en walnoot
Mediterraans plateau
Brood, tapenade, aioli en kruidenboter
Buffet 2 à € 25,-- p.p.
Victoriabaars met witte kool en dillesaus
Pasta Funghi
Varkenshaas medaillons met paddenstoelen-roomsaus
Roseval aardappelen met knoflook en thijm
Groenten van het seizoen
Satebuffet 3 à € 18,50 p.p.
Kipsaté van kipdijen
Kipsaté van varkenshaas
Groene salade, cowl salade en brood
Satésaus, atjar en kroepoek
Buffet 4 à € 10,-- p.p.
Diverse IJssoorten en bavarois - Soesjes met chocoladesaus
U kunt de buffetten als volgt samen stellen:
•Buffet 1 en 2
€ 31,50 p.p.
•Buffet 1 en 3
€ 25,50 p.p.
•Buffet 1 en 2 en 4
€ 37,50 p.p.
Tevens is het mogelijk dat we voor u een ijstaart verzorgen met daarop het door u
gewenste logo of foto. De prijs hiervoor is € 4,75 p.p.
Buffet 2 is niet los verkrijgbaar maar uitsluitend in combinatie.
Onze buffetten serveren wij vanaf 25 personen.
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Barbecues

Te midden van het groen op een zonovergoten terras genieten van heerlijke
gerechten van de barbecue?
BBQ 1 € 26,50 p.p.
Saté van kipdij
Braadworst (varkensvlees)
Hamburger (100% rundvlees)
Vispakketje
Sate BBQ 2 € 34,50 p.p.
Garnalenspies
Spies van kipsaté
Spies van varkenshaas
Spies van biefstuk
Atjar en kroepoek
Bovenstaande barbecues serveren wij standaard met:
•Cowlsalade, tomatensalade en rauwkostsalade
•Diverse bijpassende sausjes
•Diverse broodsoorten
•Tapenade, aioli en kruidenboter

Onze barbecues serveren wij vanaf 25 personen.
De barbecues wordt door onze koks verzorgd. Het is niet mogelijk om zelf te barbecueën.

21

Aanvullende informatie
Golfbaan:
•Op de baan zijn alleen softspikes toegestaan.
•Flights van 4 personen met start om de 10 minuten.
•Op de Holendrecht-en Bullewijkbaan dient u minimaal in het bezit te zijn van GVB of handicap 54.
•Voor 18 holes kunt u uitgaan van ongeveer 4 ½ uur speeltijd.
•Voor 9 holes kunt u uitgaan van ongeveer 2 uur en 10 minuten speeltijd.
•Na afloop kunt u gebruik maken van de kleedkamers, douches en handdoeken.
•Handicarts zijn beschikbaar tegen de daarvoor geldende tarieven.
Algemene voorwaarden
Onze genoemde prijzen zijn per persoon en inclusief BTW.
Frisdranken en overige dranken zijn niet inbegrepen in (vergader)arrangementen, tenzij anders
aangegeven en worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Reserveringsvoorwaarden:
Na de definitieve reservering ontvangen wij graag minimaal 1 week van te voren een bevestiging
van het aantal te verwachte deelnemers.
Het definitieve aantal deelnemers dient u uiterlijk 24 uur van te voren aan ons door te geven.
Hierna zijn wij helaas genoodzaakt voor afzeggingen na die tijd 50% aan u door te berekenen.
Alle wijzigingen en eventuele annuleringen ontvangen wij graag per email.
Mogelijkheden voor factuur:
Tevens bieden wij u ook de service om de factuur na afloop naar u toe te sturen.
Onze facturen worden uitsluitend per email verzonden aan een crediteurenadministratie en wij
hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.
Indien dit gewenst is dan kunnen wij u een formulier opsturen waar de gegevens op ingevuld
kunnen worden die wij nodig hebben voor een correcte facturatie.
Wanneer een rekening voor een lager bedrag dan € 50,-- wordt verzonden dan berekenen wij
daarvoor € 5,-- aan administratiekosten.
Kurkengeld:
Indien u in de ruimte van ons horecabedrijf dranken en/of spijzen nuttigt die niet door ons
verstrekt zijn berekenen wij daarover kurkengeld.
Omzetgarantie:
Indien een omzetgarantie is afgegeven dan bent u verplicht de tenminste het in de omzetgarantie
bepaalde bedrag aan ons te betalen.
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