
 
 

A BITE ON THE GREEN ! 

 

Een originele manier om je gasten te verrassen en te verwennen op de golfcourse: ‘a bite on the green’ 

 

OCHTEND MOMENT  

 

KOFFIE (per kopje)          1,90 €  

Nespresso koffie zelfbediening in een TAKE – OUT beker met koekje  

CROISSANT (per stuk)          1,00 €  

Versgebakken, grote, Franse croissant  

MINI-VIENNOISSERIE (per persoon)        4,50 €  

Assortiment mini koffiekoeken (chocolade, rozijnen en mini-croissant) 

 

VOLWAARDIGE GERECHTEN  

 

RUSTIC CHEESEBURGER (per stuk)         8,50 €  

Een volwaardige hamburger gemaakt van het Charolet-rund, krokant gebakken bacon, 

Cheddarcheese, rode ui, gemengde sla, tomaat en homemade BBQ saus. 

VEGGIE BURGER (per stuk)          8,50 €  

Chilibroodje met gemengde sla, vegetarische hamburger en chilimayo 

HAUTE DOG (per stuk)          8,50€ 

Mooie knakworst in BIO sesambroodje met gefruite ui, pickled rode kool en home made BBQ saus  

FISH & CHIPS (per portie)           9,50 € 

Gefruite wijting filet in beslag – aardappel wedges - truffelmayonaise of verse tartaar 

 

DAGVERSE SOEP (per kom)         3,50 €  

Verse groentesoep, geserveerd met rustiek brood en hoeveboter  



 
 
UIT HET VUISTJE ! 

GEPOFTE AARDAPPEL (per stuk)        7,00 €  

Lauw geserveerde gepofte aardappel met Serrano – baba ganoush – venkelzaad   

Lauw geserveerde gepofte aardappel met gerookte Noorse zalm – zure room – waterkers  

Uiteraard zijn meerdere combo’s mogelijk in een andere prijsklasse . 

   

 

HAPJES   

Keuze uit verschillende mogelijkheden culinaire hapjes (2x bijten of 2 vorken)   4,90 €  

Geserveerd in een bio afbreekbare schaal of kommetje. 

 

 

Onderstaand een greep uit het assortiment:  

- Bladerdeeghapje met makreel en waterkers  

- Wrap / gerookte zalm / granny smith 

- Cannelloni van Simentaler /pijnboompitten /rucola 

- Zalmhapje / mierikswortelcrème / zalmkaviaar 

- Tataki van rundsvlees / gedroogde tomaat / extra Virgin olijfolie  

- Zalmtartaar / venkel / sesam 

- Feestbroodje / kingkrab  

- Tataki van tonijn / sesam / soya  

- Ceviche /wijting / parelcouscous  

- Bruschetta / auberginekaviaar / coppa  

- Zuurdesem / platte kaas / radijsjes / postelein  

Kortom te veel om op te noemen maar heel graag bespreken wij met u een aangepast voorstel 



 
 
BRUSSELSE WAFELTJES - Foodtruck “life is sweet“ (on the green) 

 

 

 

 

 

 

1 portie hartwafeltjes = 5 hartjes in een biologisch afbreekbaar doosje met een homemade topping. 

OPTIE 1: 120 porties met poedersuiker: 348€ 

OPTIE 2: 120 porties met poedersuiker & topping: 408€ 

(keuze uit 2 toppings: verse slagroom, frambozencoulis, caramel beurre salé of chocolade) 

OPTIE 3: 120 porties met poedersuiker, verse slagroom en aardbeien (seizoen): 492€  

 

BROODJES (per stuk)          7,00 €  

Verschillende "wereldse" broodjes op basis van een bonte mengeling  Bio broodjes met creatief 

beleg uit de wereldkeuken   

 

STUKFRUIT (per stuk)           0,50 €  

keuze uit appel of banaan   

 

MOBILE PICKNICK          

MOBILE PICKNICK on the course (per persoon)        12,00€  

Bio (take-away) Home made flavored waters naar believen !  

3 verschillende " wereldse " broodjes  

Stukfruit ; keuze uit appel of banaan  

Alles verpakt in Bio verpakkingen om gemakkelijk uit het vuistje te kunnen eten 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DRANKEN 

 

HOME MADE FLAVORED WATERS, naar believen !  (per persoon, zonder bediening)   4,00 € 

Onze Flavored waters zijn gemaakt met natuurlijke producten op basis van fruit, heel fris en 
gezond! Gepresenteerd in een grote "Weck”-pot met kraantje, te bedienen naar believen. 

- Citroen / appel / munt  

- Perzik / appelsien / kaneel 

 

ASSORTIMENT FRISDRANKEN  (aanrekening volgens verbruik)  

Gekoeld gepresenteerd op ijs (per pet-flesje, zonder bediening)    2,90 € 

- Cola Zero          50 cl 
- Cola                  50 cl 
- Ice tea              35 cl 
- Bruiswater         50 cl 
- Plat water         50 cl  

 

Glas CHAMPAGNE              9,50 €  

Glas CAVA                          6,00 €  

Glas Rosé                             5,00 € 

 

 

 

 

Al deze prijzen zijn inclusief benodigde materialen zoals tenten en hoge tafels en BTW  

Aangezien we hiervoor elektriciteit nodig hebben voor de koeling van onze grondstoffen kunnen we dit enkel 

aanbieden op de K1 K9 A14 


