
d
r

a
n

k
e

n

MENUKAART
GOLF & COUNTRY COURSE SINT-OEDENRODE

GOLF & COUNTRY COURSE SINT-OEDENRODE
SCHOOTSEDIJK 18

5491 TD SINT-OEDENRODE
0413 - 47 30 11

WWW.GOLFBAANDESCHOOT.NL

warme/koude dranken
Koffie, thee, espresso, décafé € 2,25
Dubbele espresso € 3,15
Cappuccino € 2,45
Koffie verkeerd € 2,50
Latte macchiato € 2,50
Warme chocolademelk € 2,45
Warme chocolademelk met slagroom € 2,80
Warme chocolademelk mer rum € 3,30
Melk € 2,20
Coca Cola/-light, flesje € 2,50
Bitter lemon € 2,20
Spa rood, flesje € 2,50
Spa reine/Spa citron, flesje € 2,50
Tonic/Fanta/Cassis, flesje € 2,50
Lipton icetea/-Green/ ‘Boogerdje’  € 2,60
‘Gele Peter’/‘Blonde Peter’  € 2,30
‘Rooie Annie’  € 2,30
Verse jus d’orange € 2,60
Appelsap, flesje € 2,50
Tomatensap, flesje € 2,50
Rivella, flesje € 2,50
Crodino non alcoholico € 2,50

BRU mineraalwater € 3,50
    naturel, per fles 1,00 ltr.
BRU, mineraalwater € 3,50
    met bubbels, per fles 1,00 ltr.
Karaf ‘Brabant water’ € 1,00
    (glas kraanwater € 0,25)

speciale koffie’s
Irish, French, Italian of Spanish coffee € 5,50

bieren van het vat
Bavaria fluitje € 2,40
Bavaria vaasje € 3,00
La Trappe witte trappist € 3,55

La Trappe dubbel/tripel, flesje € 3,65
Liefmans Rosébier, flesje € 3,65

alcoholarme bieren (fles)
Bavaria 0% malt, flesje € 2,60
Bavaria wit 0%, flesje € 2,80
Radler Lemon 2%, flesje € 2,80
Bavaria Mex 0%, flesje € 3,00

wijnen
Huiswijn rood/wit/rosé en zoet, per glas € 3,60
Boschendal blanc, per glas € 4,35

alle wijnen zijn ook
per fles verkrijgbaar.
vraag om onze specialewijnen.

gedistilleerd
Port rood/wit € 2,75
Martini bianco/rosso € 2,55
Jenever jong/oud € 2,35
‘Blauw Handje’ € 2,35
Limoncello € 3,55
Berenburger/Corenwijn/Jägermeister € 3,00
Whisky/Gin/Wodka/Bacardi/Campari € 4,75
Cognac Joseph Guy € 4,50
Cognac Rémy Martin € 5,50
Diverse likeuren, vanaf € 4,50
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zachte broodjes
wit of bruin
Ook om mee te nemen

brood op de plank
keuze uit donker,
waldkorn, wit

heeft u een allergie, vraag onze medewerkers om informatie
en de allergenenkaart

de lunchgerechten zijn dagelijks te bestellen van 12.00 tot 18.00 uur

naast onze gerechten van de kaart wisselen wij steeds met specialiteiten
vraag gerust naar onze suggesties

onze keuken is dagelijks geopend vanaf 12.00 uur

•  Kaas € 2,75
•  Ham € 2,75
•  Oude kaas € 3,25
•  Ham en kaas € 3,25
•  Oma Bob’s rundvleeskroket € 3,50

•  Carpaccio met truffelmayonaise, 
 Parmezaanse kaas, pijnboompitten, spekjes en sla € 8,75
•  Twee Oma Bob’s rundvleeskroketten, rauwkost 
   en mosterd € 7,75
•  Pulled pork, rauwkost, augurk en BBQ-saus € 6,00
•  Gezond, ham, kaas, ei, sla, rauwkost, tomaat,
   komkommer en tomaten-tapenade € 5,50
•  Twee Oma Bob’s garnalenkroketten, rauwkost 
   en remouladesaus € 12,50
•  Huisgemaakte tonijnsalade met ei € 8,50
•  Gerookte zalm en pestomayonaise € 9,95
•  Twee Oma Bob’s vega-kroketten, rauwkost 
   en honing-mosterdsaus € 7,75
•  Warme brie, walnoten en honing-dillesaus.  € 5,50
•  Broodje “kan niet kiezen”, een selectie 
 van twee van de bovenstaande broodjes. € 9,00

tosti
wit of bruin

•  Classic, ham en kaas € 3,75
•  Italian, kaas, tomaten-tapenade, rucola 
 en rauwe ham € 4,25
•  Tuna melt, kaas, tonijn-salade, tomaat, rode ui € 5,00

ijscoupe

dame blanche

double chocolate

Seizoen fruit, 3 bollen boerenroomijs met 
vers fruit uit het seizoen en huisgemaakte 
vruchtensaus € 6,00

3 bollen boerenroomijs met warme 
chocoladesaus € 6,00

Huisgemaakte chocolade brownie, straciatella 
en boerenroomijs met huisgemaakte salted 
caramelsaus en chocoladekrullen € 7,00
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waldkorn 
sandwiches

maaltijdsalades
alle salades worden
geserveerd met 
brood & boter

rondje ‘9 holes’
te bestellen vanaf
2 personen

‘the Greenkeepers’
choice
ook als hoofgerecht

‘kitchens’ 
choice
ook als hoofgerecht

•  Chicken, bacon and egg sandwich, met gerookte 
 kip, spek, gebakken eitje, sla, tomaat, komkommer 
 en een frisse dressing € 8,75
•  Fish sandwich, met tonijn, garnalen, sla, tomaat, 
 komkommer, rauwkost, rode ui, sla en 
 een frisse dressing € 9,75
•  Uitsmijter of omelet van 3 scharreleieren 
 met wit of bruinbrood en naar keuze, 
 ham, kaas, of spek € 7,50

•  Vitello van kalfsmuis, tonijn-salade, zongedroogde 
 tomaten, kappertjes en tonijnmayonaise € 13,50
•  Carpaccio met spekjes, pijnboompitten, 
 Parmezaanse kaas en truffelmayonaise € 13,50 
•  Gamba, met 6 grote gambas, wakame,
 pijnboompitten en pesto-mayonaise € 14,50
•  Vis, zalm, tonijn, garnalen, wakame, ei,
 walnoten en honing-dille dressing € 14,50
•  Vega-salade, brie, met frisse rauwkost, ei, 
 walnoten, pijnboompitten en dressing € 12,50

Carpaccio, gerookte vis, serrano ham kroketjes,
bitterballen, tonijnsalade, tapenade-broodje, kipspiesje,
wrap met gerookte kip, en brood met aioli. € 12,25 p.p.

Broodje hamburger van 100% rundvlees, met gerookt 
spek, kaas, komkommer, tomaat, sla, mosterd en 
BBQ-saus. Met steakhouse frites en salade € 10,95

Broodje met een tonijnburger, wakame, rode ui, sla, 
augurk en een zachte remoulade saus
Met steakhouse frites en salade € 15,75

al onze hoofdgerechten worden geserveerd met steakhouse frites, sla en mayonaise.
bekijk ook onze krijtborden voor steeds wisselende gerechten en menu’s.

satéspies

kipspies teri-yaki

biefstuk

entrecôte

spareribs

kabeljauwfilet

gamba chili-roomsaus

pitch & putt “de schoot”, 

Gemarineerde varkenshaas satéspies 
met pindasaus, atjar en kroepoek. € 14,50

Gemarineerde kipfilet met ketjapsaus, atjar 
en kroepoek € 13,50

Malse kogelbiefstuk met kruidenboter 
of rode wijnsaus € 15,75

Malse Entrecôte 200 gram met kruidenboter 
of rode wijnsaus € 17,75

500 gram huis gemarineerde spareribs met 
huisgemaakte BBQ saus € 14,75

180 gram op de huid gebakken met 
roze garnaaltjes en Hollandaise saus € 16,50

10 grote gambas in knoflook, chili-roomsaus 
en bladpeterselie € 16,00

Entrecôte met een gamba spiesje van 
4 gamba’s en een knoflook roomsaus € 18,95
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Al onze voorgerechten worden geserveerd met ciabatta kloosterbrood, 
kruidenboter en onze huisgemaakte tomaten-tapenade

oma bob’s bitterballen brood op de plank

soep van de week

carpaccio 
ook als salade te bestellen

vitello tonato 
ook als salade te bestellen

Gamba chili-roomsaus

oma bob’s gemengd
bittergarnituur

portie kaas

patato dippers

borrelplank ‘de schoot’

tapasplank

8 bitterballen met Franse mosterd € 5,50 Ciabatta kloosterbrood bruin en wit met 
kruidenboter, huisgemaakte tomaten-tapenade 
en aioli. € 4,95

Vraag naar onze steeds wisselende vers 
gemaakte soep. € 4,50

Dun gesneden rundvlees van het 
Limousin-rund, met rucola, spekjes, 
truffelmayonaise en Parmezaanse kaas € 10,50

dun gesneden kalfsmuis, met sla,
tonijnmayonaise, kappertjes € 10,50

6 grote gamba’s in knoflook, chili-roomsaus 
en bieslook € 11,00

Samengesteld gefrituurd borrelgarnituur 
met mayonaise en chilisaus. € 5,95

Jonge en oude kaas met Franse mosterd. € 5,95

Gefrituurde gekruide aardappelschepjes 
met 2 dipsausjes € 3,95

8 bitterballen, 9 diverse gefrituurd bittergarnituur, 
patato-dippers en een portie kaas met mosterd, 
chilisaus en mayonaise. € 18,75

Heerlijke tapas plank met Fuet 
“Catelaanse droge worst”, kaas, Provençaalse
olijven, chorizo-kroketjes, spicy chicken wings, 
banderillas “augurk-spiesje”, brood, 
huisgemaakte tomaten-tapenade en aioli. € 24,50
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