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Soep:             5,50 

 Aardappel-knoflook soep met gerookte zalm 

 Tomatensoep met huisgemaakte balletjes gehakt 

 BENZUS eigengemaakte erwtensoep 

 

Voorgerecht:            9,50 

 Zalm tartaar 

- Avocado, pijnboompit, kappertjes, rode ui 

 Carpaccio 

- Pijnboompit, kappertjes, rode ui en Parmezaan 

 Salade gewokte  gamba’s 

- Tomatenchutney, cherrytomaat, rode ui 

 Torentje van gerookte kip 

- Mangochutney, pijnboompit, cherrytomaat 

 

Hoofdgerecht: 

 Gegrilde biefstuk met truffeljus      18,50 

- Met gegrilde biet, gebakken champignons 

 Runderhamburger         14,50 

-  gebakken champignons en truffel mayonaise 

 Varkens medaillons         15,50 

- Gegratineerd met tomaat, basilicum en brie 

  Gewokte gamba’s        18,00 

- op een bedje van pasta met pesto en Cherrytomaat 

 Op de huid gebakken zalm        19,00 

- Op een bedje van pasta met avocado, pijnboompit, 

Cherrytomaat 

 Kip of varkenssaté        17,50 

- Met atjar, komkommer zoet zuur en kroepoek 

 

 
Bestellen van de dinerkaart is mogelijk vanaf 17.00 uur 
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Maaltijd salade:         14,50 

 Salade Carpaccio met de hoofdletter C 

- Pestodressing, Parmezaan, pijnboompit, rode ui,  

kappertjes  

 Salade gewokte gamba’s 

- Dressing, pijnboompit en cherrytomaat 

 Salade gerookte zalm 

- Basis dressing, avocado, pijnboompit, cherrytomaat ,  

en rode ui 

 

Dessert:             6,50 

 Trio van ijs 

- Drie soorten ijs in tuille  

Afgegarneerd met fruit een chocolaatje en slagroom 

 Kokos parfait 

- Afgegarneerd met fruit een chocolaatje en slagroom 

 Crème Brulee    

- In terracotta bakje afgegarneerd met een aardbeitje  

 

( Golf & ) Dine:         24,75 

 

- Soep van de dag 

 

 Keuze uit de hoofdgerechten: 

- Runderhamburger 

- Varkensmedaillons 

- Gewokte gamba’s 

- Kip- of varkenssaté 

 

- Dessert van de dag 

 
Bestellen van de dinerkaart is mogelijk vanaf 17.00 uur 
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