
 

 

  WELKOM IN DE ORANGERIE! 

De Orangerie van Golftuin Zwolle is de ideale locatie voor een hapje, 
drankje, feestje of vergadering. 

Eventueel te combineren met een rondje golfen. 
Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Vraag het ons gerust. 
 

Golf en gastvrijheid. 
Maar nu eerst genieten van al ons lekkers! 

 
 
 
 
 

 
Allergenen 

Geachte gast, heeft u een voedselallergie of voedselintolerantie? 
Meld het ons!  Wendt u tot onze medewerkers voor allergenen informatie. 
Kruisbesmetting van allergenen is in ons bedrijf echter nooit helemaal uit 

te sluiten. 
Vegetarische gerechten zijn te herkennen aan een (v). 

 



 
  

 

Koffie & Thee 
Verse koffie of espresso        € 2,40 
Koffiebonen van Campenaer Koffie 

Thee          € 2,40 
 Keuze uit diverse verse theesoorten van Fleur de Café  

Verse muntthee         € 3,50 
 Met honing en citroen 

Verse gemberthee         € 3,50 
 Met honing en citroen 

Cappuccino         € 2,70 
Latte Macchiato        € 3,75 
Koffie compleet         € 6,75 

 Met bonbon, koekje, slagroom en een koffie likeurtje      
Warme chocolademelk        € 2,75 
Met slagroom + € 0,30 

Irish coffee         € 6,85 
 Ierse whiskey en slagroom 

French coffee         € 6,85 
 Grand Marnier en slagroom 

Spanish coffee        € 6,85 
 Licor 43 en slagroom 

  

 Frisdranken  
 Coca Cola , Coca Cola Zero      € 2,50 

 Sprite, Fanta Orange, Fanta Cassis, Ginger ale   € 2,50 
 Bitter Lemon, Tonic, Rivella, Ice Tea      € 2,50 
 Chaud Fontaine rood , blauw      € 2,50 
 Jus d’Orange, Appelsap       € 2,50 
 Chocomel,  Fristi        € 2,50 

Verse ijsthee van Fleur de Café (0.5L)      € 4,60 
Keuze uit: Ginger-lemon, Zomer zotheid met perzik of Kokos-meloen met mango  

 Verse jus d’ orange        € 3,45 
 Karaf water met ijs, citroen en mint      € 2,00 
 

Bieren en Wijnen 
 Huiswijn wit, rood, rosé       € 3,80 
 Bier van de tap Hertog Jan     v.a. € 2,60 
 Vraag gerust naar onze uitgebreide bier/wijnkaart 

GOLF & GASTVRIJHEID  

DRANKEN  



 
 
 
 Broodjes  
 Keuze uit wit- of bruinbrood 
 Gezond          € 6,75 
 Gerookte zalmsnippers        € 8,25 
 Tonijnsalade          € 8,50 
 Geitenkaas (v)         € 8,25 
 Club Sandwich        € 9,00 
 Brie, tomaat, kaas, gebakken ei, gerookte kip, sla & 
 mosterd/mayonaise saus 

 Twee van Dobben kroketten       € 7,25 

 Geserveerd met brood 
         

 Tosti’s  
 Keuze uit wit- of bruinbrood  
 Tosti ham/kaas        € 5,75 
 Tosti geitenkaas (v)        € 6,75 
 

 Ei gerechten  
 Keuze uit wit- of bruinbrood 
 Uitsmijter ham en kaas       € 8,75 
 Boeren omelet (v mogelijk)       € 8,75 
 

 Soepen  
 Geserveerd met brood en kruidenboter 
 Tomatensoep  (v)        € 6,50 
 Zwolse mosterdsoep  (v)       € 6,50 
 Champignonsoep (v)        € 6,50 
  

 Salades 
 Wisselend aanbod, onze medewerkers vertellen u graag het actuele aanbod.  
 Geserveerd met brood en kruidenboter  Klein   Groot 
 Vis, vlees of vega     €7,75   € 11,25 
  

 Voor onze kleine gasten 
 Frites met kroket, frikandel of kipnuggets    €  5,75  
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LUNCH  



 

 

Plates 

Geserveerd met friet en verse salade. Keuze uit pittig of mild gekruide friet. 
 Varkenshaas met champignonroomsaus     €  17,75 
 Kophaas saté        €  15,75 
 Stoofpot van malse kipdijfilet      €  14,75 
 Franse stoofpot        €  17,75 
 Gamba’s met knoflook       €  19,75 
 Quiche (v)         €  14,75 
 

Voor bij de borrel 
Plankje Golftuin (2 personen)       € 14,75  
Laat u verrassen  

Luxe gevulde bitterballen       € 7,50  
8st met mosterd 

Mix bittergarnituur        € 8,00 
8st met mosterd, mayonaise en chilisaus 

Luxe mini kroketjes  (v)       € 8,00 
8st met mosterd/dille dip  

Plankje vers gebakken brood (v)      € 4,50 
 Met pesto en tapenade  

 Zoete olijven (v)        € 4,00 
 

Voor bij de koffie 
Ambachtelijk appelgebak van Bontolie     € 3,10 

 Met slagroom +€ 0,30 

Wisselende lekkernijen        € ………. 
Onze medewerkers vertellen u graag het actuele aanbod.  

 

High tea/wine/beer 
Alleen op reservering. Informeer vrijblijvend bij onze medewerkers naar de 
mogelijkheden en exacte invulling.  
High tea        € 22,75 p.p. 

Onbeperkt thee gedurende twee uur. Geserveerd met diverse zoete en hartige 

lekkerheden. 

High wine/beer       € 24,25 p.p.  

Twee glazen huiswijn/tapbier p.p. Geserveerd met diverse hartige lekkerheden. 
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Desserts 
Naast onze ijscoupes, hebben wij ook een ijsvriezer met voorverpakt ijs. 
Vraag ernaar bij onze medewerkers.  
IJscoupe vers fruit        € 6,75 
Dame Blanche        € 6,75 
Coupe ijs          € 6,75

Zomertijd 
Ma:  Gesloten  
Di:  10:00 – 20:00 
Wo:  10:00 – 20:00 
Do:  10:00 – 20:00 
Vr:  10:00 – 20:00 
Za:  10:00 – 20:00 
Zo: 10:00 – 20:00 
 

Wintertijd 
Ma:  Gesloten  
Di:  10:00 – 18:00 
Wo: 10:00 – 18:00 
Do:  10:00 – 18:00 
Vr: 10:00 – 20:00 
Za: 10:00 – 20:00 
Zo:  10:00 – 20:00 

We hebben regelmatig besloten feestjes, om teleurstelling te voorkomen is 
het handig om van te voren te bellen.  
Bij geen reserveringen kunnen wij eerder sluiten. 
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