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ONTVANGST, LUNCH, BRUNCH EN HIGH TEA
ONTVANGST
Standaard ontvangen wij onze gasten in Limburg met:
Koffie/ thee etc. met
- Standaard Limburgse vlaai (1 punt p.p.)
- Luxe Limburgse vlaai (1 punt p.p.)

€ 5,00 p.p.
€ 5,50 p.p.

Maar uiteraard hebben wij ook nog tal van alternatieve ontvangstsuggesties voor u,
die wij u graag op aanvraag doen toekomen.
GOLFBAG (Lunchpakket -uitsluitend t.b.v. gebruik in baan)
Zachte bol (bruin) met gekookte achterham en rauwkost
Zachte bol (wit) met jong belegen kaas en rauwkost
Stuk handfruit
Pet-flesje(0.5l) bronwater
Gevulde koek

€ 11,50 p.p.***

*** prijs excl. statiegeld petflesjes per 01-07-2021

We kunnen het lunchpakket uiteraard ook voor u uitbreiden: informeer gerust naar de mogelijkheden.
Alle broodjes worden standaard gesmeerd met margarine (tenzij anders vermeld).
LUNCH
Ook een geheel verzorgde lunch kunnen wij graag voor uw gasten regelen.
Zo serveren wij graag ons (standaard) lunchbuffet,: snel en makkelijk, maar toch uitgebreid genoeg.
De lunch zal naar gelang het aantal groepen in huis gepresenteerd worden in een (gezamenlijke) buffetvorm
of uitgeserveerd worden voor u en uw gasten aan tafel (tot 10 personen)
LUNCHBUFFET
Ambachtelijk bereide, verse soep van de dag
Een zacht broodje met een rundvlees kroket
Een luxe stokbroodje gezond
Mono verpakte vruchten yoghurt
Drank tijdens de lunch:
Mogelijkheid om drank los te bestellen of gebruik te maken van een “drankenbuffetje”,
bestaande uit:
 (kannen) Koffie/ thee
 3 soorten sappen (appelsap/ jus d’orange/ grapfruit/ multivitamine)
 Melk

€ 16,95 p.p.

€ 3,95 p.p.

Ook voor de lunch geldt, heeft u andere en/of uitgebreidere wensen, dan bieden wij nog tal van alternatieven.
Ook een luxe lunchbuffet kunnen wij voor u verzorgen.
Of wat dacht u van een typisch Limburgs lunchbuffet?
Prijzen en inhoud doen wij u graag, op aanvraag, toekomen.
Graag vernemen wij op voorhand of er eventuele dieetwensen of allergieën zijn.
HIGH TEA & BRUNCH
Een gezellige High tea of een brunch op de planning staan?
Naast de aangegeven lunchmogelijkheden kunnen wij deze voor u op maat maken!
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BAANCATERING&FOODBREAKS
Tussen de negende en tiende hole kunnen wij U diverse mogelijkheden van baancatering aanbieden. Ook is het
mogelijk dat er gedurende Uw wedstrijd met een cateringkar over onze prachtige golfbaan wordt gecaterd. Bij
warm weer kunnen wij koelboxen met frisdrank maar ook bier, wijn en prosecco tussen de diverse holes
plaatsen.
Catering bij het startershuisje (na 9 holes)
Combinatie van een paar gerechtjes welke in de baan klaar staan voor uw gasten.
In de vorm van (onbemande) food-points.
Zelf samen te stellen uit volgende suggesties:
 Kip saté-stokjes (2 stuks p.p.) geserveerd met satésaus en stokbrood
 Smoothies (0,2 l) in de smaken : Mango /Aardbei / Bosvruchten
 Wraps (100 gram per stuk en uitgaande van 0,5 p.p.) in de varianten:
Pikante kip / falafel met humus / zalm met kruidenroomkaas
 Lauwwarm bladerdeeg broodje met Mozzarella & tomaat uit de oven (1 p.p.)
 Culinaire pastasalades geserveerd met stokbrood (200 gram p.p.)
In de varianten: tonijn / mediterrané /witte kaas-olijven-paprika

€ 5,50 p.p.
€ 4,75 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 4,75 p.p.
€ 7,75 p.p.

Ook voor de baancatering geldt, heeft U andere en/of uitgebreidere wensen,
dan bieden wij nog tal van alternatieven.
Baancatering met caterwagen:
Een aantal van bovenstaande foodbreaks kunnen wij ook met onze caterwagen
rondbrengen naar uw gasten.
Mocht u de baancatering liever eenvoudig houden is het wellicht ook al leuk om rond te rijden met:
Diverse flesjes fris-en energiedrank
Snoepgoed (candybars, mueslirepen etc.)
Gevulde koeken (gewoon of met appel)
Handfruit (appels, bananen etc.)

€ 2,55 p.st.***
€ 1,10 p.st.
€ 1,25 p.st.
€ 1,10 p.st.

*** prijs excl. statiegeld petflesjes per 01-07-2021

De drankjes die tijdens de baancatering worden gedronken, berekenen wij op basis van verbruik.
Bij reservering kunt U doorgeven welke dranken U geserveerd wilt hebben tijdens de catering.
In de koudere maanden serveren wij bijvoorbeeld ook koffie, thee, warme chocolademelk
(indien gewenst ook met rum...) of zelfs glühwein op verzoek.

Kosten cateringkar per dag
Kosten cateringboy / -girl per uur

Graag vernemen wij op voorhand of er eventuele dieetwensen of allergieën zijn.
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€ 55,00 per dag
€ 27,50 per uur

APERITIVO & HAPJES VOOR BIJ DE BORREL

Tijdens de borrel een lekker hapje gewenst?
Dan kunt u zelf uw garnituur samen stellen uit bijvoorbeeld:
















Bruchetta mix (tomaat-mozzarella / geitenkaas-spinazie-tomaat)
Mini empanadilla (roomkaas-galapeno/ spinazie-mozzarella)
Mini kipsaté (25 gr) met satésaus
Gekruid gehaktstaafje met tzatzikisaus
Mini pita broodje met pulled beef & curry
Tori Gyoza (hartige dumpling/ japanse kip & groenten) met sojasaus
Mini hamburgertje
Garnalen torpedo
Yakotori spiesjes (varkensvlees) met terriakisaus
Mini chicken lemon wrap met baby maïs en asperges
Bourgondische Bitterbal
Kaasloempia
Mozarellasticks
Blini met roomkaas en zalm
Chicken bite met chilisaus

Tevens kunnen wij u ook voorzien van:
 Gemarineerde knoflookolijven
schaaltje
 Een mandje met oerbrood en 3 smeersels
 Knabbelaartjes: schaaltje bestaande uit
- Pinda’s & borrelnootjes
- Kaasstengels
- Olijven
 Gemengde warme bittergarnituur (8 stuks – bitterbal/ kaassoufflé/ mini loempia/
bami hapje/ nasi hapje/ kip nugget/ garnaal torpedo) met mayonaise en chilisaus
 “Healthy Snacks”: diverse gezonde hapjes (waaronder rauwkost) met een yoghurtdip
Of wat dacht u van een “Fingerfoodparade”: gastronomisch eten op een informele manier.
Hierbij heeft u de keuze uit diverse gerechtjes en u kunt het aantal gangen zelf bepalen.
De gerechtjes kosten dan gemiddeld € 3,50 per gang p.p.
(Info op aanvraag)
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€ 1,50 p.st.
€ 2,00 p.st.
€ 2,15 p.st.
€ 1,15 p.st.
€ 3,00 p.st.
€ 1,15 p.st.
€ 2,75 p.st.
€ 0,95 p.st.
€ 1,80 p.st.
€ 3,15 p.st.
€ 0,90 p.st.
€ 1,15 p.st.
€ 1,40 p.st.
€ 2,00 p.st.
€ 1,90 p.st.
€ 3,25
€ 3,50
€ 5,50

€ 5,75
€ 8,50

DINER SUGGESTIES
Voorbeeld van een 3 gangen menu (met voorgerecht)

a € 42,50 p.p.

.
Salade gerookte zalm/ avocado/komkommer/ scampi/ limoen crème
***
Black Angus steak met pepersaus
met gebakken aardappeltjes en warme groenten
***
grand dessert met frambozen bavarois/cassis sorbetijs/bosvruchten compote/slagroom
Mocht u echter een bepaald budget in gedachten hebben, maken wij uiteraard altijd graag een menu-suggestie voor u “op
maat”.

Graag vernemen wij op voorhand of er eventuele dieetwensen of allergieën zijn.

Voor grotere groepen is vaak een BUFFET een leuke en informele vorm om het diner te serveren.
Hierin bieden wij een breed aanbod, geheel passend bij uw wens van beleving en prijs.
Hierbij kunt u zoals denken aan:
-

Live cooking & food corners
BBQ-buffet: standaard / luxe
Diverse thema-buffetten
Seizoens-buffet (geheel afgestemd op lekkere seizoen producten)
Diverse dessertbuffetten

Voor al onze buffetsuggesties geldt: op verzoek sturen wij u graag de exacte invulling plus prijzen hiervan toe.
Of indien u voorkeur hier naar uit gaat, maken wij ook graag een persoonlijk aanbod op maat.

BANQUETINGSUGGESTIES GOLFRESTAURANT ST. ANDREWS 2021

VERGADERINGEN
Tijdens uw vergaderingen bij de Herkenbosche, kunt u tevens gebruik maken van onze horeca faciliteiten.
De huur van de (vergader)ruimten en de audiovisuele middelen dienen bij de Herkenbosche (Mevr. E. van Schlun,
afdeling Sales & Events; 0475-529521) te worden besproken.
Eventuele prijsopgave over de desbetreffende huurprijzen kunnen wij u uiteraard ook verstrekken.
Gedurende de vergadering kunnen wij u van alle gemakken voorzien.
Voor alle groepen (die gebruik maken van onze “GROTE VERGADERRUIMTE” op de 1ste verdieping)
bieden wij speciale, vergaderarrangementen aan.
Deze kunt u zelf tevens uitbreiden naar wens.
Deze zijn er in 2 verschillende prijscategorieën:
Halve dag-vergadering Arrangement € 9,75 p.p.





Gebruik van de ruimte - halve dag (09:00-13:00 of 13:00- 17:00)
Gebruik van flip-over met papier en stiften
Gebruik van beamer en projectiescherm
Onbeperkt koffie/ thee assortiment (crème koffie, Latte Macchiato, koffieverkeerd, cappuccino en thee) zelf
naar wens te pakken uit de luxe koffiemachine in de grote vergaderruimte aanwezig, plus koekjes.

Dag-vergadering Arrangement € 24,75 p.p.






Gebruik van de ruimte (09.00-17.00 uur)
Gebruik van flip-over met papier en stiften
Gebruik van beamer en projectiescherm
Uitgebreide lunch uitgeserveerd aan tafel: met huisgemaakte soep, broodje kroket, stokbroodje gezond,
vruchten yoghurt
Onbeperkt koffie/ thee assortiment (crème koffie, Latte Macchiato, koffieverkeerd, cappuccino en thee) zelf
naar wens te pakken uit de luxe koffiemachine in de grote vergaderruimte aanwezig, plus koekjes.

Tevens hebben wij in beide vergaderruimten een mini-bar staan met:
- Kleine flesjes frisdrank
- Diverse snoeprepen (mars, snickers, twix etc.)
Hier kunnen uw gasten ook tijdens de vergadering gebruik van maken en worden op basis van nacalculatie
gefactureerd.
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UITBREIDING van de vergaderarrangementen:
Een ontvangst van de gasten/ in de break tussendoor:
- Een stukje standaard Limburgse vlaai
- Een stukje luxe Limburgse vlaai

€ 3,00 p.p.
€ 3,50 p.p.

Gedurende de meeting op tafel:
- Flessen water (bruis en of plat) 1,00 lt. Op tafel tijdens de vergadering
- EXTRA kannen koffie/ thee
- Een warme snack tijdens een pauze
- Mand met fruit in de zaal (3 stuks p.p.)

€ 6,50 p. fles
€ 10,50 p. kan
€ 5,50 p.p.
€ 2,00 p.p.

Voor alle arrangementen geldt tevens: De huur van de vergaderruimte, en eventuele audiovisuele middelen zijn
reeds inbegrepen.
Tevens worden alle overige genuttigde consumpties op basis van nacalculatie aanvullend gefactureerd.
Graag vernemen wij op voorhand of er eventuele dieetwensen of allergieën zijn.
Maakt u gebruik van de “KLEINE VERGADERRUIMTE” kunt u gewoon gebruik maken van onze
“losse faciliteiten”:
- Kannen koffie/ thee
€ 10,50 p. kan
- Flessen water (bruis en of plat) 1,00 lt.
€ 6,50 p. fles
- Een stukje standaard Limburgse vlaai
€ 3,00 p.p.
- Een stukje luxe Limburgse vlaai
€ 3,50 p.p.
Tevens hebben wij in beide vergaderruimten een mini-bar staan met:
- Kleine flesjes frisdrank
- Diverse snoeprepen (mars, snickers, twix etc.)
Hier kunnen uw gasten ook tijdens de vergadering gebruik van maken en worden op basis van nacalculatie
gefactureerd.
Indien uw vergadering een halve dag in beslag neemt, bent u uiteraard voorafgaand aan de meeting of na afloop
ook van harte welkom in ons restaurant te komen lunchen.
Hierbij kunt u gebruik maken van onze uitgebreide lunch, welke afhankelijk van het aantal vergadergroepen in huis
of gepresenteerd wordt in buffetvorm of uitgeserveerd wordt aan tafel.
LUNCHBUFFET
Ambachtelijk bereide soep van de dag
Broodje met een rundvleeskroket
Stokbroodje gezond
vruchtenyoghurt

€ 16,95 p.p.

Drank tijdens de lunch:
Mogelijkheid om drank los te bestellen of gebruik te maken van een “drankenbuffetje”, a € 3,95 p.p.
bestaande uit:
 (kannen) Koffie/ thee
 3 soorten sappen (appelsap/ jus d’orange/ grapfruit/ multivitamine)
 Melk

Graag vernemen wij op voorhand of er eventuele dieetwensen of allergieën zijn.
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