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RESTAURANT On Course 

@golfbaan welschap 

Broodjes Keuze uit witte of bruine ciabatta 

   

Ciabatta Martino         

filet Americain, augurk, tabasco, ui en ei.     € 7,50 

 

Ciabatta “Smoske”        € 7,50 

ham, kaas, tomaat, komkommer, mayonaise & gekookt ei  

 

Ciabatta met huisgemaakte tonijnsalade      € 8,50  

met tomaat, komkommer en ei 

 

Ciabatta carpaccio         € 8,50 

rucola, pijnboompitten, Parmezaan, truffelmayonaise 

 

Ciabatta met roomkaas, groene kruiden, zwarte peper en rucola  € 7,50 

 

Clubsandwich “klassiek”        € 9,50 

met kip, tomaat, spek, ei, komkommer & mayonaise 

 

Stokbroodje BLT  |  wit       € 6,50 

bacon, sla, tomaat 

 

Traditionele tosti ham & kaas met ketchup     € 4,50 

 

Twee rundvleeskroketten op brood       € 7,50 

ambachtelijke rundvleeskroketten met brood & fijne mosterd 

met frites i.p.v. brood        € 9,50 

 

Ambachtelijk  ‘Houben’  worstenbroodje     € 3,00 

 

  

Uitsmijters & omeletten 
 

Uitsmijter spek  |  ham  |  kaas       € 7,25 

drie sneeën wit of bruin brood & drie eieren 

 

Roerei met brioche & gerookte zalm      € 9,50 

 

Boerenomelet  met verse groentes      € 8,75 
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Salades & voorgerechten 

Onze salades worden geserveerd met stokbrood & roomboter 

Rundercarpaccio van Simmentaler rund  

rucola, truffelmayonaise, pijnboompitjes & Parmezaanse kaas   € 13,00  

        (als appetizer €  7,50) 

Salade Niçoise   

tonijn, tomaat, haricots verts, paprika, ui, olijven & ei   € 13,00 

        (als appetizer €  7,50) 

Klassieke Ceasar Salade  

kip, croutons, bacon, ei en Parmezaanse kaas    € 13,00 

        (als appetizer €  7,50) 

Salade krokante kip   

tzatziki, rode ui & ijsbergsla        € 12,50 

 

Steak Tartare Klassiek       € 12,50 

         

Vitello tonato           

kalfshaas, tonijnmayonaise, kappertjes, gedroogde tomaat & rucola  € 13,50 

 

 

Ambachtelijke soepen 

Onze soepen worden geserveerd met stokbrood & roomboter 
 

Romige tomatensoep        € 6,50 

crème fraîche & bosui 

 

Thaise Tom Khai Kai        € 6,50  

Thaise kokossoep met kip 

         

Soepspecial         € 6,50 

wisselende soep 
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Plate gerechten 
 

Gegrilde dorade        € 17,50 

ratatouille en pestosaus, geserveerd met salade & frites   

 

Gegrilde runderburger        

tomaat, ui, spek, kaas en truffelmayonaise, geserveerd met 

salade & frites        € 14,50 

 

Gegrilde vegaburger        

tomaat, ui, kaas en truffelmayonaise, geserveerd met 

salade & frites        € 12,50 

 

Huisgemaakte kipsaté       € 14,50 

pindasaus, cassave, zoetzure komkommer & frites   

 

Biefstuk (200 gr.)        

geserveerd met champignonroomsaus, salade & frites   € 19,50 

                   (100 gr. €  12,50) 

 

Chinese kip          € 17,50  

krokant gebakken kip met noodles en oosterse groenten    

       

Steak tartare         € 21,00 

geserveerd met frites 

 

In roomboter gebakken sliptong       € 21,50 

geserveerd met salade & frites 

 

Spaghetti          € 18,00 

truffeltapenade, rucola en Parmezaanse kaas   

 

Special on Course        dagprijs  

wisselende specialiteit 



 

Wij werken met allergenen, heeft u een allergie? Meld het ons dan even. 
 

@golfbaan welschap 
restaurant ‘On Course’ 

Desserts   

 

Kaasplankje         € 10,50 

Franse kazen met notenbrood en appelstroop 

 

Dame blanche         € 7,50 

op klassieke wijze 

 

Lauwwarm frambozentaartje       € 7,50 

met pistache ijs     

 

Parfait van mango        € 7,50 

met eiwitschuim en passievrucht  

 

Special Coffees 
Special coffees met a la minute geslagen room 

 

Irish coffee          € 6,95 

Jameson whisky, koffie & geslagen room 

 

Italian coffee          € 6,95 

Amaretto, koffie & geslagen room  

 

Spanish coffee         € 6,95 

Tia Maria, koffie & geslagen room  

 

French coffee          € 6,95 

Grand Marnier, koffie & geslagen room 

 

Kempen coffee         € 6,95 

‘t Nipperke, koffie & geslagen room 
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Lekker voor bij de borrel 

 

Borrelplank “On Course” (2 personen)     € 17,50 

mini-hamburger, dagsoep, sandwich met zalm en mierikswortel,  

gemarineerde kippenvleugeltjes &  calamaris met aioli 

 

Huisgemaakte Flammkuchen Gruyère      € 8,50 

Gorgonzola, sour cream, peer & walnoot en compote van  

bosbessen   

 

Nacho’s On Course (voor twee personen)     € 8,50 

Mexicaanse nacho’s met tomatensalsa, ui, jalapeños, gegratineerd  

met kaas, sour cream & avocadodip 

 

Bitterballen         € 5,75 

geserveerd met fijne mosterd, 8 stuks    

 

Bittergarnituur XL        € 6,75 

geserveerd met chilisaus & mayonaise, 8 stuks 

 

Minifrikandellen        € 6,00 

geserveerd met uitjes, curry en mayonaise 8 stuks 

 

Vegetarische loempia’s       € 5,50 

geserveerd met chilisaus, 3 stuks 

 

Warme huisgemaakte gehaktbal       € 7,50 

geserveerd met tzatziki 
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Sandwiches On Course 
Handig verpakt om mee te nemen in de baan 

 

Zacht wit broodje met kaas of slagersham € 2,50 

Zacht wit broodje met kaas & slagersham € 2,75 

Zacht wit bolletje kroket € 3,50 

 

Baguette met kaas of slagersham met komkommer & tomaat € 3,75 

Baguette met kaas & slagersham met komkommer & tomaat € 4,50 

 

Drinks On Course 

Coca Cola | Coca cola zero | Spa blauw 0,50 l. € 2,75       

     Aquarius Sportdrank 0,50 l. € 3,-  | AA Sportdrank 0,33 l. € 2,75 

    

Coffee On Course € 2,50 
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Warme dranken 
Koffie, Espresso, Thee (Revolution)      € 2,50 

Cappuccino         € 2,70 

Latte Macchiato, Koffie Verkeerd      € 3,25 

Dubbele Espresso        € 3,25 

Verse muntthee        € 3,25 

Warme Chocomel         € 3,00 

Slagroom         € 0,75 

 

Koude dranken 
Coca Cola, Coca Cola zero,        € 2,60 

Fanta, Cassis, Sprite, Bitter lemon, Tonic, 

Ginger Ale, Rivella light 

Chaufontaine Blauw | Rood 

Fuze Ice Tea | Green Tea       € 3,00 

Tomatensap         € 2,60 

Chocomel         € 2,60 

Vers geperste jus d’orange       € 4,- 

‘Schulp’ ambachtelijk fruitsap      € 3,- 

 

Gele Peter                   € 3,- 

Bitter lemon & Jus d’orange                          (0,35 l. €  5,50) 

 

Sjoos                  € 3,- 

Bitterlemon & Grapefruit                         (0,35 l. €  5,50) 

 

Rooie Annie          € 3,- 

Bitter lemon & Cassis                 (0,35 l. €  5,50) 

 

Crodino         € 3,50 
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Huiswijnen 
 

Prosecco        glas  fles 

Casa Bottega  | Veneto | Italie     € 4,75  € 25,- 

verfrissende en fruitige droge smaak met een mooie fijne mousse 

 

Wit        

Chardonnay | Chiloé | Chili      € 4,25  € 22,50 

fris en fruitig met aroma's van perzik, tropisch fruit en een vleugje banaan 

 

Sauvignon Blanc | Chiloé | Chili    € 4,25  € 22,50 

smaken van tropisch fruit, citrus & grapefruit 

 

Rosé 

Merlot | Chiloé | Chili      € 4,25  € 22,50 

frisse smaak van rode vruchten  

 

Rood 

Merlot | Chiloé | Chili      € 4,25  € 22,50 

bouquet van rood fruit met een zachte toets van caramel en vanille 

 

Cabernet Sauvignon | Chiloé | Chili    € 4,25  € 22,50 

soepel en complex met een uitbundig & rijk bouquet vol donker fruit 

 

Overige wijnen 
 

Wit          fles 

Mulderbosch | Chenin Blanc 2015 | Zuid-Afrika (Stellenbosch)  € 32,50 

 

Apostelhoeve | Riesling 2016 | Nederland (Maastricht)   € 35,- 

 

Rood           

Brancott Estate | Pinot Noir 2011 | Nieuw Zeeland (Marlborough)  € 32,50 

 

Messer del Fauno | Primitivo 2016 | Italië (Puglia)    € 32,50 
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Bieren 
 

Bavaria Fluitje  |  tap        € 2,40 

Bavaria Vaasje  |  tap        € 2,60 

Cornet  |  tap         € 4,75 

Bavaria          € 3,75 
Radler Lemon 2% | Bavaria 0,0% | Wit 0,0%    
 
La Trappe          € 3,75 
Dubbel | Tripple | Blond| Seizoensbier 
 
Erdinger Weißbier        € 3,75  

 

 

 

 

 


