
LUNCH
Broodjes
Keuze uit wit- of bruinbrood.
Gezond       € 8.25
Met ham, kaas, ei, tomaat, komkommer en frisse 
yoghurtdressing

Gerookte zalmsnippers    € 9.25
Met rode ui, kappertjes, zoetzure komkommerlinten 
en mosterd dille dressing

Tonijnsalade      € 9.25
Frisse salade van tonijn, rode ui, kappertjes, 
rode paprika en dille

Geitenkaas      € 9.00
Warme geitenkaas met honing, rode biet, gehakte 
walnoot en kruidendressing

Club Sandwich     € 9.25
Met brie, tomaat, kaas, gebakken ei, gerookte kip, 
sla en kerriedressing

Van Dobben kroketten (2 st.)   € 7.25
Geserveerd met brood en mosterd

Tosti       € 5.75
Met ham en/of kaas

Uitsmijter      € 8.75
Met ham en/of kaas     
Boerenomelet     € 8.75
Met bosui, paprika, champignons, spekreepjes
en kaas

Carpaccio      € 10.50 
Flinterdun gesneden runderlende met truffelmayonaise 
op brood met rucola, pijnboompitten en parmezaan 
Eveneens als voorgerecht, zonder brood   € 8.75

Soep
Geserveerd met plak oerbrood en kruidenboter.
Tomatencrèmesoep     € 6.50
Heerlijke volle soep van verse tomaten en kruiden, 
afgemaakt met room

Zwolse mosterdsoep    € 6.50
Echte Zwolse mosterdsoep op basis van bouillon, 
witte wijn, spekjes en Zwolse mosterd

Paddenstoelen bouillon   € 6.50
Een smaakvolle bouillon van paddenstoelen, gevuld 
met paddenstoelen en buisui

Voor onze kleine gasten
Frietjes       € 5.75
Met kipnuggets of frikandel en lekkere appelmoes 

Pannenkoek     € 9.25
Drie pannekoekjes (natural, appel en/of kaas). Geserveerd 
met poedersuiker en stroop

PLATES & BORREL
Maaltijdsalades 
Geserveerd met plak oerbrood. 
Geitenkaas    
Gemengde slasoorten met noten, rozijnen, 
gepocheerde peer, honing en warme geitenkaas 
Makreel     
Gemengde slasoorten met gerookte makreel, 
rode ui, appel met balsamicodressing
Parmaham    
Gemengde slasoorten met parmaham, gedroogde tomaat, 
rode ui, gemarineerde champignons en kruidencroutons

Plates
Geserveerd met oerfrites, rijst of mie en een frisse salade.
Saté        € 16.75
Gegrilde sate-spies van kophaas met satesaus en kroepoek

Kip curry       € 15.75
Heerlijke malse kip gegaard in curry met appel en
gember, geserveerd met rijst

Burger      € 16.75
Met geglaceerde uienringen, tomaat, sla, 
cheddarkaas, gebakken spiegeleitje en Thousand Islandsaus

Spareribs      € 17.75
Heerlijke malse ribbetjes met knoflookmayonaise en frites

Gamba’s       € 17.25
Gemarineerde knoflookgamba’s met mie, pittige 
tomatensalsa en gegrilde tomaat

Sliptong       € 19.75
Lekkere gebakken sliptong met witte wijnsaus

Lasagne      € 15.25
Groente lasagne van diverse groente, tomaat, basilicum 
en geitenkaas. Minimale bereidingstijd 25 minuten

Voor erbij
Zoete aardappelfriet    € 4.25
Zoete aardappelfriet met geraspte kaas  € 4.75
Oerfrites      € 4.75 
Mild of pittig, met mayonaise

Voor bij de borrel
Plankje Golftuin (2/3 personen)   € 14.75
Kaas, worst, gerooktezalm, zoete olijven, 3 bitterballen, 
borrelnootjes, pesto en oerbrood
Plankje brood & dips    € 5.25
Oerbrood met diverse dips
Bitterballen (8 st.)     € 7.50
Luxe bitterballen, geserveerd met mosterd
Bittergarnituur (8 st.)    € 7.50
Geserveerd met verschillende dips
Zoete olijven     € 4.00

ZOETIGHEDEN
Voor bij de koffie
Ambachtelijk appelgebak van Bontolie € 3.10
Met slagroom +€ 0,30

Wisselende lekkernijen    
Onze collega’s vertellen u graag het actuele aanbod

Desserts
Parfait      € 8.00
Huisgemaakte parfait met bourbonvanille met zomerfruit 
en bosvruchtensaus

Mango dessert     € 8.00
Van huisgemaakt mango sorbetijs met smeüige brownie

Kaasplankje     € 10.50
Met verschillende soorten kaas, noten, warme 
appelstroop en blauwe druifjes

IJskoffie       € 3.75
Met vanille-ijs, ijsklontjes, slagroom en een snufje kaneel
Luxe koffie Schrobbeler    € 6.75
Bonbon, koekje, slagroom en Schrobbeler

High tea/wine/beer
Alleen op reservering. Informeer vrijblijvend bij onze collega’s 
naar de mogelijkheden. 
High tea     € 22.75 p.p.
Onbeperkt thee gedurende twee uur. Geserveerd met 
diverse zoete en hartige lekkerheden. Vraag naar de vegetarische 
mogelijkheden.

High wine/beer    € 24.25 p.p. 
Twee glazen huiswijn/tapbier p.p. Geserveerd met 
diverse hartige lekkerheden. Vraag naar de vegetarische
mogelijkheden.

Klein / Groot
€ 6.50 / € 11.25

€ 6.50 / € 11.25

€ 6.50 / € 11.25



We hebben regelmatig besloten feesten, om teleurstelling te 
voorkomen is het handig om van te voren te bellen. 

Bij geen reserveringen kunnen wij eerder sluiten.

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

Volg ons op social media!

 

Kijk op onze website voor meer informatie over 
partijen, bruiloften, vergaderen of andere

arrangementen. Daarnaast kunt u zich ook aanmelden 
voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van 

aankomende activiteiten bij de 
Orangerie en de Golftuin.  

Uiteraard kunt u ook een van collega’s vragen naar de 
mogelijkheden.

www.orangeriezwolle.nl
www.golftuinzwolle.nl

 

OPENINGSTIJDEN

Orangerie Zwolle

orangerie_zwolle

Golftuin Zwolle

golftuin_zwolle

 
WELKOM IN DE ORANGERIE

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

te combineren met een ronde 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 collega’s voor 

allergenen informatie.
Kruisbesmetting van allergenen is in ons bedrijf echter 

nooit helemaal uit te sluiten.

Vegetarische gerecht of vegetarisch mogelijk

Koffie & Thee
Verse koffie, espresso             € 2.40
Campenaer Koffie 
Thee       € 2.40
Keuze uit diverse verse theesoorten  “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
Bonbon, koekje, slagroom en een koffie likeur   
Irish coffee      € 6.85
Ierse whiskey en slagroom
French coffee      € 6.85
Grand Marnier en slagroom
Spanish coffee     € 6.85
Licor 43 en slagroom

Choco & Melk
Warme chocolademelk     € 2.75
Met slagroom + € 0.30
Melk, karnemelk     € 2.00

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 munt    € 2.00

Wijnen, gedestilleerd & bieren
Vraag naar onze uitgebreide bier en/of wijnkaart.
Huiswijnen van Bellingham   € 3.80
Wit, rood of rosé, Bellingham Tree Series
Bellingham Homestead   v.a. € 4.75
Sherry, Port      € 3.80
Binnenlands gedestilleerd  v.a. € 2.50
Buitenlands gedestilleerd, likeuren v.a. € 3.50
Hertog Jan Pilsner     € 2.60
Speciaal bier    v.a. € 3.90
Zowel van de tap als op fles.

DRANKEN


