
 

Voor u ligt de competitiemap van restaurant de “Rosendaelsche”. In deze map vindt u informatie over de 
culinaire mogelijkheden in ons restaurant, tijdens de competitie. Wij bieden u oneindig veel mogelijkheden 
om een passende culinaire invulling te geven aan uw golfdag. Ons aanbod aan arrangementen is niet 
beperkt tot wat er in deze competitiemap getoond wordt, maar gaat veel verder. Gebruikt u deze map als 
bron van inspiratie. Mocht u daarna nog speciale wensen hebben of met ons willen brainstormen over de 
invulling, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 


Om optimale service en kwaliteit te kunnen leveren vragen wij u om vroegtijdig uw wensen aan ons door te 
geven. 


Alle genoemde prijzen zijn, indien niet anders vermeld, per persoon en inclusief BTW. 


Wij vragen u in maart (via onderstaande contactgegevens) een afspraak te maken met Cees Stensen, om 
concrete afspraken voor de competitie te maken en misverstanden te voorkomen. 


Cees Stensen 

        info@cc-catering.nl


        06 51 57 50 49 


Met culinaire groet, 

Team restaurant de “Rosendaelsche”


Competitiearrangementen 
R e s t a u r a n t  d e  “ R o s e n d a e l s c h e ”  

Inleiding



Ontvangst
Koffie & thee met een koekje

Koffie & thee met krentewegge

Koffie & thee met appeltaart

Wij serveren de koffie & thee vanaf ons koffiebuffet (onbeperkt)


€2,10

€4,75

€4,95


Lunchbuffet “Rosendaelsche“

(vanaf 20 personen)


Dagelijks wisselende soep

Bourgondische oerbroden

Zachte broodjes

Diverse belegsoorten:

Jonge kaas, oude kaas, boerenbeenham, gerookte kipfilet en jam-confituren

Ambachtelijke rundvleeskroketten

Maak uw eigen salade:

Frisse salade met bijpassende garnituren en vinaigrettes

Griekse yoghurt met muesli en vers fruit

Fruitmand met diverse soorten handfruit

Melk, karnemelk, smoothie (green monster), pers uw eigen jus d’orange, 

koffie & thee


€13,50

Extra’s

Tonijnsalade

Combinatie van Prosciutto di Parma

en gerookte runder ribeye

Gerookte zalm

Flesje mineraalwater (0,5 ltr.)

Flesje frisdrank (0,5 ltr.)

Flesje sportdrank


€1,00
€1,50

€2,50
€2,50
€3,00
€3,00

Lunch






Gegrilde kipspies met saté, atjar, kroepoek en stokbrood
Hamburger van de BBQ met bijpassende garnituren
Vers fruit spies
Haring met uitjes & roggebrood

Borrelgarnituur basis
Blokjes kaas & grillworst
Rosendaelsche bitterballen
Hartige kaaskoekjes
Schaaltje pittige pinda’s 

Borrelgarnituur luxe
Crostini met mousse van gerookte zalm
Geroosterd sesam 
Crostini Prosciutto di Parma met tapenade
Luxe noten
Gemengd warm bittergarnituur (4st. p.p.)

Borrelgarnituur gezond 
Crudité met humus 
Gemarineerde olijven
Wrapje met geitenkaas, walnoten en honing
Maisbites

€7,50
€7,50
€2,50
€5,50

€4,50

€5,50

€4,50

Borrel

Snacks Otto’s huisje

Diner
Voorgerechten €8,50 
Vitello tonnato met rucola, gepofte kaas, tonijnmayonaise en kappertjes 

Frisse salade met geitenkaas, walnoten, appel en honing-mosterd

Salade mediterrané met inktvis van de grill, kruidensalsa en limoen


Hoofdgerechten 
Op de huid gebakken snoekbaars met gemengde groenten, venkelsalade en peterseliesaus €16,50

Gegrilde gambaspies met courgette, linguine en gazpachoschuim €17,50

Geconfijte parelhoen met geroosterde groenten en champignonsaus €15,50

In de boter gebakken Hollandse biefstuk (200gr.) met seizoensgroenten en stroganoffsaus €17,50

Rundersaté met satésaus, ananas, kroepoek en atjar €16,50

Gevulde courgette gegratineerd met geitenkaas, met linguine en tomatenschuim €15,50

Gegrilde kalfssukade met geroosterde groenten en rode wijnsaus €16,50


Alle hoofdgerechten worden geserveerd met frites.


Nagerechten €6,50 
Panna cotta met gemarineerde ananas

Parfait van stroopwafel met toffee caramel en vanilleroom

2-gangen diner incl. koffie/thee met lekkernijen €25,50 
3-gangen diner incl. koffie/thee met lekkernijen €31,50


